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Achte âlden,
Hij komt, hij komt.
Donderdag 5 december komt Sinterklaas weer met zijn Pieten bij ons
op school. Hoe hij deze keer weer aankomt is een verrassing maar
jullie zijn van harte welkom om half 9 even op het plein te komen
kijken. Daarna gaan de kinderen naar binnen om het Sinter-klaas
feest te vieren !! Groep 1 t/m 5 viert het in het speellokaal en daarna
gaat Sinterklaas nog even een kijkje nemen bij de andere klassen.
Dus leave berntsjes: tink derom, Swarte Pyt harket foar de ruten
oft der ek ien ûndogensk is……..
Donderdag 19 december, Kerstfeest, Krystfeest.
De activiteiten commissie is nog druk met de voorbereidingen bezig maar we kunnen
u alvast vertellen dat we deze keer het kerstfeest op het schoolplein vieren, de exacte info komt in het volgende skoallenijtsje.
Dit jaar komen er op beide pleinen een grote
kerstboom te staan. De kinderen gaan op
school allemaal een wensbal maken die in
die kerstbomen komen te hangen. U kunt het
er altijd even met uw kind over hebben wat
ze willen wensen…..We hopen 10 december
de kerstballen in de boom te hangen zodat u
ze ook even mag komen bekijken !
De vrijdag voor de kerstvakantie krijgen de
kinderen dan hun kerstbal mee naar huis
zodat die thuis ook nog mooi in de kerstboom kan hangen !
Koeltasje of isolatiebeker.
Indien nodig kunnen de kinderen hun eten en drinken voor de
etenspauze meenemen in een koeltasje of isolatiebeker. Dit wordt op
scholen met een continurooster aanbevolen.
Verkeerssituatie.
De verkeerssituatie rondom school is een stuk veiliger geworden. We vragen met
name de ouders die kinderen in de kleuterleeftijd hebben het advies éénrichtingverkeer in de Burmaniastrjitte consequenter aan te pakken.

Per 1 januari 2020 wordt Hetty Schingenga directeur. Auke S.
Elsinga begeleidt haar tot 1 februari en gaat dan met ontslag.

De nieuwe directeur stelt zich aan u voor.
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij stel ik mezelf graag even aan u voor. Mijn naam is Hetty Schingenga. Ik ben
opgegroeid in Damwoude en het oudste kind uit een gezin van 5. Binnen het gezin
ben ik niet de enige die werkzaam is binnen het onderwijs. Mijn broer en zus staan
voor de klas in Tytsjerksteradiel. Het onderwijs zit wat dat betreft misschien wel in
onze genen.
In de afgelopen jaren was ik werkzaam als bovenbouwleerkracht op de basisschool
in Niawier. Hier heb ik brede ervaring opgedaan op schoolniveau. Tevens mocht ik
meedenken op stichtingsniveau. Na een aantal jaren kreeg ik de kans mezelf te
ontwikkelen op het gebied van schoolleiderschap op een aantal scholen binnen de
stichting. Naast het werken in het onderwijs heb ik samen met mijn partner Anne
Annema een autobedrijf aan de Holwerderweg te Dokkum. Ik houd me daar vooral
bezig met boekhoudkundige zaken.
Onze dochter, Ineke Margriet, zit in de 4e klas van het voortgezet onderwijs. Ze volgt
op dit moment onderwijs op het Omnium, afdeling van het Dockinga College te
Dokkum. Het zal u vast niet verbazen dat zij al vele jaren roept dat ze later misschien
wel juf wil worden of het autobedrijf over wil nemen. In mijn vrije tijd vind ik het
heerlijk om te koken en te bakken. Dit doe ik veelal samen met Ineke Margriet. Ik
houd van zingen, lezen en tekenen en breng graag tijd door met familie en vrienden.
Over een aantal weken is het zover en mag ik de taken van Auke Elsinga gaan
overnemen op jullie prachtige basisschool in Anjum. Een eervolle spannende taak
waar ik heel veel zin in heb. Ik kijk er ontzettend naar uit om op CBS De Eker aan het
werk te gaan en alle teamleden, kinderen en ouders van de school te leren kennen.
Hartelijke groet,
Hetty Schingenga

De kroade wol wol rôlje,
mar jo moatte him wol skowe…..

