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Geachte ouders,
Uitslag ouderenquête.
Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de uitslag van de ouderenquête. Hierbij de
samenvatting; het rapport ligt ter inzage op school.
We zijn als onderwijsgevenden en directie best wel “grutsk” met de uitslag, waarin
in de BENCHMARK de vergelijkende cijfers van de overige scholen in Nederland
worden weergegeven. Waar nodig zullen we actie ondernemen.

Betaling schoolreisjegeld, kamp en diverse kosten 2018 – 2019.
Overzicht.

Groep 1, 2

Groep 3/4

Groep 5

Ouderbijdrage

€

€

€

Schoolreis

€ 10,50

€ 30,00

€ 27,00

€ 35,00

Totaal

€ 26,50

€ 36,00

€ 33,00

€ 41,00

6,00

6,00

6,00

Groep 6, 7, 8
€

6,00

De bedragen worden binnenkort afgeschreven van uw rekening.
Skoallereiskes.
Groep 1, 2 geane op tongersdei 23 maaie nei SANJESFERTIER
Groep 3, 4 geane op moandei 20 maaie nei APPELSKEA
Groep 5 giet op moandei 20 maaie nei it
KAMELEONDORP
Groep 6, 7 en 8 geane op tongersdei 23 maaie nei
HELLENDOORN
Pannakooi.
Na een lange tijd van voorbereiding is de Pannakooi
geplaatst; er wordt al veel gebruik van gemaakt! Let wel
na schooltijd is spelen toegestaan, maar hou het plein
schoon.
Camaratoezicht.
Sommige oudere kinderen klimmen op het dak van school. Dit is
niet de bedoeling en kan leiden tot dakschade. Een paar weken
geleden heeft er een noodzakelijk herstel plaats gevonden van bijna
€ 500. Wilt u samen met de bestuursleden een oogje in het zeil
houden? Anders zijn we gedwongen alles onder cameratoezicht te
plaatsen.
Continurooster.
Zoals u weet is er besloten dat we in het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 het
continurooster invoeren. We gaan dit jaar alvast een tijdlang proefdraaien. U hoort er
nog van.
De schoolfotograaf.
De schoolfotograaf komt op: maandag 8 april 2019.
Nadere informatie volgt.
Uur Cultuur (herhaling bericht).
 Groep 6, 7 en 8 gaan op dinsdag 14 mei naar een theatervoorstelling in Theater Sense:
“De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen.”

N.B. Graag uw medewerking met het vervoer van de kinderen!

Schooljudo.
Zoals u weet krijgt het project “SCHOOLJUDO” op De Eker” dit jaar een vervolg.
De lessen vinden plaats in het gymlokaal.
De data zijn aangepast. De trainer geeft hetvolgende door:
Mijn naam is John Poelstra en net als vorig schooljaar kom ik weer op de dinsdagen
(5 en 19 maart en 2 en 9 april) schooljudo geven. We gaan aan de gang met de
waarden Samenwerken.
Judo is een (zelfverdedigingssport) en komt uit Japan en het lijkt veel op stoeien.
Stoeien mag wel, maar schoppen, slaan, haren trekken etc. mag niet. Het is dus
geen vechten.
Judo doe je op een judomat en in een judopak.
Graag sieraden als ringen, horloges, oorbelletjes af. Lang haar in een staart.
De laatste les is op 9 april en mogen ouders komen kijken. Ook krijgen ze dan hun
schooljudo diploma mee.
Juf Anita, Minke en Marrit.
Juf Anita Sytsma begint na de meivakantie weer met haar werkzaamheden; juf Minke
haar zwangerschapsverlof begint dan.
Gelukkig blijft juf Marrit na de meivakantie beschikbaar als invaljuf.
In jubileum: 25 jier yn it ûnderwiis.
Juf Jantine en juf Nienke binne dit jier beide 25 jier yn it
ûnderwiis oan ‘e slach; Juf Jantine op 4 september 2018,
juf Nienke op 13 maart 2019. Dit feest wolle se tagelyk
fiere op woansdei 27 maart. It programma folget noch,
mar it wurdt in spektakel!
.
Fantastysk wat dizze beide juffen út ‘e wei setten hawwe.
Ús tank is tige grut.

Dy ’t de leie bongelje lit, kin mei in
mak hynder noch op ‘e rin reitsje….

