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Achte âlden,
Tige tank.
Ôfrûne freed hat de hiele dei yn it teken stien fan it
ôfskie fan master Elsinga as direkteur. Allegearre tige
tank foar dizze bysûndere dei, it wie hertferwaarmjend!
(Direkteur Elsinga bliuwt earst yn funksje oant 1 jannewaris
2020, omt der noch net in opfolger fûn is.)

Extra vrij.
Als aangegeven op de jaarkalender hebben de leerlingen vrij op donderdagmiddag
27 juni i.v.m. een vergadering van het team.
Tsjerk Willem, berne 28 maaie 2019.
Juf Minke en Sipke Dykstra hawwe in jonkje krigen: Tsjerk Willem. Tige
lokwinske!
It kaartsje giet hjirby, sjoch ûnderoan it skoallenijtsje.
Ferre Thomas, berne 17 juny 2019
Juf Elisabeth en Jacob Seinstra hawwe in jonkje krigen: Ferre Thomas. Ek
tige lokwinske!

Wachtwoord.
Het wachtwoord op de foto ’s op de website te kunnen openen EKER1a
Anjumer feest, 28 t/m 30 juni.
Nog even en dan begint het dorpsfeest in Anjum!!
Op vrijdag is er geen school, maar feest.
Spannend allemaal hoor. Aan de optochten meedoen en er is van alles te doen op
het sportterrein.
Voor de vrijdagmiddag bij het kinderfeest::
14.00 uur: Aanwezig op het sportterrein groep 3 t/m groep 8
Hier staat een spelletjes circuit klaar.
Van 14.00 tot 15.00 uur onder begeleiding van leerkrachten en vrijwilligers. Vanaf
15.00 uur zijn de ouders weer verantwoordelijk.
14.30 : Groep 1 en 2 aanwezig in de feesttent om alvast te beginnen met de
swingende Coolkids Party.
Hierbij is geen begeleiding van leerkrachten of oranjevereniging aanwezig.
De verantwoording ligt bij de ouders.

Vanaf 14.00 mag natuurlijk ook, want in de tent zijn voor de de kids tot en met 6 jaar
een springkussen en bouwblokken aanwezig.
Vanaf ongeveer 15.00 sluiten de kinderen van groep 3 t/m 8 hier bij aan en
maken we er met zijn allen een Cool feestje van!!
Om 16.00 is het dan afgelopen.
Consumptiebonnen.
 De kinderen van groep 1 en 2 krijgen de consumptiebonnen
donderdagmorgen van juf mee naar huis.
 De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen de consumptiebonnen op
vrijdagmiddag op het sportterrein van de aanwezige leerkrachten of
begeleiders. Eentje voor een ijsje of drinken en een bon voor patat.
Natuurlijk krijgen jullie vrijdagmiddag allemaal nog een leuke herinnering aan het
dorpsfeest van Anjum 2019.
We maken er met zijn allen een leuke en swingende middag van!!!
Bestuur Oranjevereniging Anjum
Oproep voor bieb-moeders, - vaders, -pakes of - beppes.

Zoals u weet heeft de school een schoolbibliotheek waar kinderen
wekelijks boeken kunnen lenen. Er zijn nieuwe moeder, vaders, pakes of
beppes nodig die eenmaal in de twee week op woensdagochtend van
8.30 – 9.30 uur langs komen om de kinderen te helpen een goed boek te
kiezen en dit te administreren. Informatie kan worden gegeven door

Margriet Anjema, 0616516102 of Petra Iedema, 321156. Ook kunt u zich bij hen opgeven.
Graag uw medewerking!

Tienminutengesprekken groep 3 t/m 7.
In de week van 1 tot en met 5 juli willen we u de mogelijkheid bieden de vorderingen van uw kind te bespreken tijdens een tienminutengesprek. Heeft u hier
belangstelling voor, vult u dan onderstaand strookje in en lever deze in bij de
leerkracht van uw kind.
Wilt u geen gebruik maken van deze mogelijkheid dan hoeft u niets te doen.
Ik wil graag een gesprek over de
vorderingen van mijn kind

* naam:
* betreft leerling:
groep:
* telefoonnummer:

Bieb.
Woensdag 3 juli is de laatste mogelijkheid om boeken van de bieb in te
leveren.
Gymlokaal.
It gymlokaal is de lêste wyks foar de fakânsje net beskikber.
Ouderavond.
Ouderavond voor groep 8 is vastgesteld op woensdag 3 juli. De ouderavond is
alleen toegankelijk voor de ouders en direct betrokkenen van groep 8 leerling
Donderdagmiddag 11 juli 2019.
Op donderdagmiddag 11 juli organiseert de AC activiteiten op het schoolplein als al
vast afsluiting van het schooljaar. Hoe dit uitpakt is een verrassing!

Afscheid groep 8 . Voor de leerlingen van groep 8 zit hun tijd er bijna op! Op

vrijdag 12 juli nemen de leerlingen afscheid van De Eker. Zij trakteren na de pauze
alle leerlingen en om 10.15 uur nemen zij afscheid op het grote plein. Wij zouden
het op prijs stellen wanneer ook de ouders van deze leerlingen aanwezig zijn.

De glâns fan ‘e eagen
ferblidet it hert…….

