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Achte âlden,
De kop is der ôf.
We zijn al weer de tweede week naar school. Alles
eventjes nieuw: een nieuwe juf of meester, het
continurooster….
We hopen dat iedereen zijn plaatsje gevonden heeft.

Juf Simone.
Juf Simone is aan het re-integreren. Ze is op woensdag en
vrijdagochtend op school. We hopen dat ze na een tijdje haar taken weer
op zich kan nemen.
Gelukkig neemt juf Jantine elke woensdag voor haar rekening en juf
Wierdina Dijkstra staat op donderdag en vrijdagochtend voor groep 1B /
2.
Nieuwe directeur.
De benoemingscommissie is op dinsdagavond, 3
september bijelkaar geweest. Het is de bedoeling
dat er per 1 januari 2020 een nieuwe directeur wordt
benoemd en dat Auke S. Elsinga dan definitief
afscheid neemt.
Facebook.
Wisten jullie dat we ook een Facebookpagina hebben van onze school? U
kunt deze onder https://www.facebook.com/cbsdeeker/ bereiken.

Margriet Anjema, voorzitter bestuur

Gymonderwijs.
Het gymlokaal in Anjum wordt vanaf dit schooljaar gebruikt door meer
scholen dan vorig jaar. Overleg met de andere scholen heeft niks
opgelost. Dit betekent dat we minder vaak van het gymlokaal gebruik
kunnen maken. Zodoende worden de bewegingslessen van groep 3, 4 en

5 ook op het plein of in het gymlokaal van de kleuters gegeven. Deze
leerlingen hoeven alleen op dinsdag de gymkleren mee te nemen.
Informatie-avond dinsdaq 1 oktober.
Dinsdagavond 1 oktober bent u, samen met uw kind,
tussen 18.30 en 19.30 uur van harte welkom op de
informatie-avond. U kunt dan uitgebreid rondkijken in de
klas(sen) van uw kind(eren). Uw kind mag z’n plekje laten
zien, z’n nieuwe boeken, computerprogramma’s enz. en vertellen over
de manier van werken in z’n nieuwe klas.

It komt net oan op it wollen,
mar op it dwaan ………

