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Achte âlden,
Kleuters extra vrij op donderdagmiddag 11 april.
Op donderdagmiddag 11 april is er een middag voor
BedrijfsHulpVerleners, BHV-ers, in Hallum. Omdat bijna
alle kleuterjuffen een BHV – functie vervullen en juf
Elisabeth afwezig is, zijn de kleuters dan ’s middags vrij. De
andere groepen gaan wel naar school.
Bericht van juf Elisabeth.
Zoals u waarschijnlijk al is opgevallen ben ik helaas al een aantal
weken niet meer in groep 1en 5 te vinden. In mijn been is trombose
geconstateerd. In eerste instantie had ik gehoopt dat ik met de
voorgeschreven adviezen vanuit het ziekenhuis wel weer aan het
werk zou kunnen. Ik heb helaas het advies gekregen dat dat niet
verstandig is. Dit betekent dat mijn zwangerschapsverlof dus eerder
is begonnen dan gepland.
Uiteraard voelt dit een beetje gek; er stond nog van alles op de planning en ik heb
nog helemaal geen afscheid van de kinderen genomen. Daarom kan het zijn dat ik af
en toe nog op school ben zodat ik nog wat dingetjes kan afronden. Op donderdag 18
april zal ik nog in de klas zijn om van de kinderen afscheid te nemen. Hopelijk tref ik
u, als ouder, dan ook nog even.
De afgelopen weken heeft Annet mij op donderdag en vrijdag al vervangen. Ook
tijdens de rest van mijn verlof zal Annet mij op deze dagen gaan vervangen. Juf
Janneke vervangt mij op vrijdagmiddag.
Heel fijn want zo is er weinig verandering en onrust voor de kinderen en kan ik straks
gaan genieten van mijn verlof.
Groet Elisabeth

Schooljudo.
Zoals u weet heeft het project “SCHOOLJUDO” op De Eker” dit jaar een vervolg gekregen..
De laatste les is op 9 april en mogen ouders komen kijken. Ook krijgen de kinderen
dan hun schooljudo diploma mee.
Wanneer krijgen de kinderen judoles?
 Groep 5
11.00 – 11.45 uur
 Groep 3
13.15 – 14.00 uur
 Groep 4, 6 14.00 – 14.45 uur
 Groep 7, 8 14.45 – 15.30 uur

Sân yn ‘e sânbak en it sânbaknet teplak lizze.
Der wurdt in protte op it kleuterplein boarte, foaral yn de sânbak.
Graach der op ta sjen dat it sân yn de sânbak bliuwt en it
sânbaknet altiten wer teplak lizze!

Fryske dikteekriich.
Trije learlingen fan groep 8 dogge dit jier foar it earst mei
oan de Fryske Dikteekriich, dy ’t op tiisdei 16 april holden
wurdt yn it Provinsjehûs yn Ljouwert..
We binne tige benijd oft hja de namme fan De Eker heech
hâlde kinne! Guont binne al tige betûft en kinne hast sûnder
flaters har Fryske taal skriuwe.
Vervanging kozijnen in de meivakantie.
In de meivakantie worden alle overige kozijnen van de school die nog van hout zijn,
vervangen door kunststofkozijnen. Het betreft alle oude entrees en de vervanging
van de deur van de kleuterberging. In de entrees wordt tegelijkertijd dubbel
veiligheidsglas aangebracht. Firma Johan van Driesum uit Oosternijkerk zal dit werk
uitvoeren.
In de voorjaarsvakantie zijn de ruimten achter de lambrisering geïsoleerd.
Langzamerhand werken we toe naar een onderhoudsvrije en energiezuinige,
groene school. We hebben vanaf juni 2013 55 zonnecollectoren op school. Het
afgelopen jaar 2018 hebben deze 13.441 KWh opgeleverd, een netto resultaat van
1006 KWh. We rekenen erop dat het gasverbruik met de genoemde maatregelen
ook aanzienlijk zal verminderen.
Veiligheid op de toegangswegen bij school.
In overleg met de gemeente, bestuur en MR zijn er
plannen gemaakt om de veiligheid bij het halen en
brengen van de leerlingen te vergroten en te borgen. De
gemeente heeft onlangs een bedrijf de opdracht gegeven
dit te regelen. Dit wordt in de meivakantie in uitvoer
gebracht.
Bordjes met “In tút en derút”, schoolzones en dergelijke
worden dan gerealiseerd.
Een proces van jaren krijgt een afronding!
Dodenherdenking
Op zaterdag 4 mei zal er stil worden gestaan bij deze herdenking. De
leerlingen uit groep 7 en 8 zullen hun medewerking verlenen tijdens
deze herdenking. We verzamelen ons bij het MFA om 19.45 uur.

Yn in oere kin men gjin hûs bouwe,
mar wol de earste stien dêrta lizze…

Hieronder een korte herhaling van nieuws uit skoallenijtsje 354:
De schoolfotograaf.

Wij komen langs voor de schoolfotografie op: maandag 8 april 2019.
 Om 8.30 uur zal er gestart worden met het fotograferen van de niet naar
schoolgaande broertje(s) en/of zusje(s) met hun broer(s) en/of zus(sen).
We doen dit in het gemeenschapslokaal. Volgens de fotograaf is het niet
nodig dit verder te regelen, het loopt vanzelf.
 dinsdagochtend 9 april 2019 komen wij langs voor de peuters van It
Boartersplak.
Vormgeving continurooster, extra instructies.
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. Het schema met de
schooltijden is bekend, zie skoallenijtsje 353. Er zijn instructies opgesteld.
Paasviering op dinsdag 16 april.
’s Morgens is in de eigen groep een paasviering. De AC organiseert een paaslunch.
 Groep 1 en 2 komt op de normale tijd in school en heeft om 11 uur de lunch, om
11.50 uur komen de kleuters op de normale tijd uit school.
 Voor groep 3 t/m 8 geldt op 16 april het continurooster. De paaslunch voor deze
groepen is van 12.00 - 13.30 uur. De kinderen komen om 14.30 uur uit school.
Graag meenemen een eigen bord, beker en bestek voorzien van naam.
10-minutengesprek kleuters.
Woensdagavond 17 april zijn er 10-minutengesprekken voor de ouders of verzorgers van de
kinderen van groep 1 en 2.
Ledenvergadering op donderdag 16 mei.

De ledenvergadering is vastgesteld op donderdag 16 mei om 19.30 uur in de
gemeenschapsruimte van school. Zie extra bijlage.

