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Geachte ouders,
Eerste sprong nieuwe directeur.
Zoals u weet is er per 1 augustus 2019 een vacature voor directeur op CBS De Eker te Anjum
en Skoalle mei de Bibel De Griffel te Ljussens. De besturen van beide scholen werken samen
om dit te regelen. In eerste instantie was de optie één directeur voor beide scholen. Dat is
niet gelukt. Nu wordt gezocht naar één directeur per school.
De kandidate waarmee de benoemingsprocedure is doorlopen, Lammechien Hummel, heeft
aangegeven dat zij de benoeming op De Griffel in Ljussens graag wil aannemen. Het is een
kleinere setting, waar ze als startend directeur aan de slag wil.
De eerste sprong is gedaan, op naar het vervolg voor
een directeur in Anjum. De vernieuwde advertentie
verschijnt morgen in het Friesch Dagblad.
Voor de benoemingsadviescommissie,
Willem Jongsma en Auke S. Elsinga
Margriet Anjema (bestuur Anjum)
Tjitske Castelein (bestuur Lioessens)
Stakingsdag vrijdag 15 maart.
Opnieuw is er opgeroepen tot een stakingsdag en wel op vrijdag 15 maart 2019. Net als
vorige keren delen we de zorg die heerst in onderwijsland. Ook bij ons kan zo een
lerarentekort ontstaan.
Desalniettemin zijn er veel onderhandelingen gaande
tussen de bonden en het ministerie. Het CNV, Christelijk
Nationaal Vakverbond, heeft daarom besloten niet te
gaan staken en wij delen deze mening. De school is op
vrijdag 15 maart normaal open.
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.
Feest op skoalle: in muzikaal spektakel mei meiwurking fan Opus 3. 🎵🎈🎵
Tijd 10.45 – 12.00u.

Vormgeving continurooster.
Zoals bekend gaan we volgend jaar, 2019 – 2020, over op het
continurooster. In week 20 en 21, maandag 13 t/m vrijdag 24 mei,
gaan we proefdraaien. De kinderen blijven in de tussenpauze op
school. Er volgen nog extra instructies!
De schooltijden van het continurooster zien er als volgt uit:
groep 1 / 2

’s morgens

's middags

Maandag

8.30 - 12.00

12.30 - 14.30

Dinsdag
Woensdag

8.30 - 12.00
8.30 - 12.00

Donderdag
Vrijdag

8.30 - 12.00
8.30 - 12.00

12.30 - 14.30

groep 3 / 4

’s morgens

‘s middags

Maandag
Dinsdag

8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

12.30 – 14.30
12.30 – 14.30

Woensdag
Donderdag

8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

12.30 – 14.30

Vrijdag

8.30 – 12.00

groepen 5 t/m 8

’s morgens

's middags

Maandag

8.30 - 12.00

12.30 - 14.30

Dinsdag
Woensdag

8.30 - 12.00
8.30 - 12.00

12.30 - 14.30

Donderdag
Vrijdag

8.30 - 12.00
8.30 - 12.00

12.30 - 14.30
12.30 - 14.30

De bêste wize om in protte dingen te
dwaan is ien ding tagelyk…..

