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Geachte ouders,
Juf Anita en zoon Jetze.
Jetze, de pasgeboren zoon van juf Anita en Henk-Jan, is afgelopen woensdag 30
januari thuis gekomen uit het ziekenhuis. Geweldig, wat een blijdschap, eindelijk
thuis na een spannende periode!
Ouderenquête: op naar een hoog deelnamepercentage.
Zoals bekend wordt de vierjaarlijkse ouderenquête de
komende weken gehouden. U hebt een herhalingsverzoek
om mee te doen ontvangen. Doe mee aan de enquête!!!
Wanneer de uitslag bekend is, hoort u er meer van. Graag
allemaal meewerken en de enquête invullen, het gaat om
een totaalbeeld!

Tsien menutejûn.
De tsien menutejûn is dit jier fêststeld op tiisdei 12 febrewaris. Der is dan
gelegenheid om mei de learkrêften te praten oer de bern. De sjochjûn is foar de
âlden fan de bern fan groep 3 oant en mei 7. Fierdere ynformaasje is trochjûn fia juf
of master.
Uur Cultuur.
 De kinderen van groep 3 gaan op 7 februari naar de voorstelling “Praat me er niet
van” .
Verder bericht volgt van de juffen van groep 3.
 Op woensdag 27 februari om 10.30 uur in het speellokaal van onze school een
voorstelling van Tryater “Rûntsje Hûntsje” voor groep 1 en 2.
 Groep 6, 7 en 8 gaan op dinsdag 14 mei om 10.00 uur naar een theatervoorstelling in
Theater Sense: “De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen.”

N.B. Graag uw medewerking met het
vervoer van de kinderen!
Fersterking frege.
Der binne luzememmen temin. Wa stelt him of har
beskikber? De earstkommende data foar
luzekontrôle binne: 25 febrewaris en 6 maaie.
Graach jim ynset trochjaan oan kontaktpersoan
Trienke Dekema, tel 0646087112

Schooljudo.
Zoals u weet krijgt het project “SCHOOLJUDO” op De Eker” dit jaar een vervolg.
De lessen vinden plaats in het gymlokaal. De lessen voor het tweede jaar zijn bekend:

Op dinsdag 5, 12, 19, 26 maart. Nadere info volgt.

Kinderen zingen onder de kerkdienst op 3 maart.
Op zondag 3 maart is er om 9.30 uur een speciale kerkdienst met medewerking van
Gospelkoor Our Choice in MFA de Dobbe.
De kinderen hebben ook een aandeel! Graag van tevoren oefenen de liedjes “God
kent jou” en “’Jij mag er zijn” op YouTube. De volgende links zijn van toepassing:
https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc
https://www.youtube.com/watch?v=8EDtLyDtOoU

We geven op verzoek aan u door: Kijk – en doe
ochtenden voor kinderen
Heb je ooit een schat gevonden? Aangespoeld op
het strand of begraven in het zand? Twee piraten
denken dat ze er vlak bij zijn als ze op de schatkaart
kijken… Kom en kijk mee wat er gaat gebeuren
tijdens de Te GEKke Bijbelweek in de
voorjaarsvakantie!
Ben je in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? Dan
kun je er bij zijn op dinsdag 19, woensdag 20 en
donderdag 21 februari. Het programma is van 10
tot 12 uur en vindt plaats in ‘De Rank’, Op de
Keppels 1 in Dokkum. De deuren van ‘De Rank’ zijn
open vanaf 9:45 uur. Alle kinderen mogen

natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes
meenemen. En… het kost je geen enkel
goudstuk: de toegang is gratis.
De Te GEKke Bijbelweek wordt georganiseerd
door kinderwerkers van de Gezamenlijke
Evangelische Kerken in Dokkum.

Dy ’t in nij hûs bouwe wol,
moat earst spikers telle……

