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Skoallenijtsje nûmer 347
26 novimber 2018

Geachte ouders,
Juf Anita hat in jonkje.
Yn it skoallenijtsje 346 stiet dat juf Anita yn blide ferwachting is.
Folle earder as ferwachte hat lytse JETZE him oankundige en is berne op sneon 17 novimber
yn it sikehûs te Swolle. Alles liket goed te gean mei JETZE en nei ferwachting giet er dizze
wike nei it MCL..Lokwinsken foar Anita en har man en we hoopje dat alles goed ferrinne sil.
Haar eigen bericht:
Even een update van de eerste week.
Met Jetze gaat het goed. Hij doet elke dag een klein
stapje vooruit. Hij zit alweer mooi op z’n geboorte
gewicht. Hij krijgt volledige moedermelk door een sonde,
daardoor heeft hij weinig last van z’n darmpjes. Gisteren is zijn infuus losgekoppeld,
Ook bouwen ze de zuurstofondersteunig per dag iets af. Morgen gaan de artsen
overleggen en bellen met Leeuwarden. Hopelijk kan Jetze dan dinsdag naar
Leeuwarden.
Ons adres:
Fam. Sytsma,
Dr. Olijslagerstrjitte 9
9104 JR Damwâld
Marit Zijlstra.
Marrit Zijlstra is direct benaderd en kon afgelopen week al beginnen met haar werk
ter vervanging van juf Anita. We wensen haar een voorspoedige tijd toe op CBS De
Eker.
Sinterklaas.
Sinterklaas komt met zijn Pieten op woensdag 5 december op De Eker.
’s Morgens om 8.30 uur hoopt hij op het grote plein te arriveren, uw aanwezigheid bij
de aankomst wordt zeer op prijs gesteld. Daarna brengt hij een bezoek aan de
kleuters, groep 3, 4, enzovoort. Dus kinderen: Wees lief, niet ondeugend. Je weet
maar nooit. Je kent toch het liedje: “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe…..”

Kerstviering.
Donderdag 20 december vieren wij met de hele school
het Kerstfees .
Kinderen, ouders, pakes, beppes en andere
belangstellenden worden om 19:00 uur verwacht in de
Michaëlkerk.
De kinderen zitten samen met hun leerkracht en klasgenoten
op gereserveerde plekken.
I.v.m. deze viering zijn de kinderen deze donderdagmiddag vrij van school.
We hopen op een mooie avond met kinderen, ouders, grootouders en
belangstellenden.
Kerstknutselen
Dinsdag 18 december gaan wij met de kinderen
knutselen voor de kerst !
Hierbij vragen wij een beetje hulp van de
ouders/verzorgers.
Als jullie graag 's morgens en/of 's middags willen
helpen
kunnen jullie je opgeven bij Trienke Bandstra
tel: 06-51972293.
Groetjes van de dames van de activiteiten commissie.
Frij fan skoalle.
Tongersdei en freedtemiddei, 20 en 21 desimber, hawwe alle bern frij fan skoalle.
Op moandei 7 jannewaris 2019 wurde de bern wer op skoalle ferwachte.

Parkeren.
Uw auto ’s niet aan de kant van het plein parkeren. Veiligheid
gaat voor alles!

Op fersyk jouwe we troch.
Yn de bylage stiet ynfo oer de bernetsjerke, of “Kinderkerk”

In Hollanner seit mear as er wit,
in Fries minder…….

