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Achte âlden,
Van de directeur, juf Hetty Schingenga
Op 06 januari 2020 was het dan eindelijk zover en mocht ik een start maken als directeur
van CBS De Eker te Anjum. Een taak waar ik me in de afgelopen maanden ontzettend op
heb verheugd en waar ik met veel enthousiasme aan ben begonnen.
De eerste weken zitten er alweer op. Een periode waarbij Auke nog aanwezig is en we
samen voor een goede en volledige overdracht kunnen zorgen. Per
01 februari zal Auke Elsinga afscheid nemen en mag ik het roer
definitief overnemen.
Voor de kinderen ben ik inmiddels een bekend gezicht binnen de
school. Ook heb ik al een aantal ouders mogen ontmoeten op
school of tijdens een buitenschoolse activiteit. Uiteraard hoop ik u
allen in de komende periode te leren kennen.
U bent van harte welkom voor een praatje of het delen van uw zorgen. Wandel gerust
binnen, een kopje koffie is snel gezet. Ik probeer structureel aanwezig te zijn op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend en op dinsdag-, en donderdagmiddag.
Mocht u vragen hebben of andere zaken met mij willen delen dan kunt u mij bereiken op het
volgende e-mailadres: directie@cbs-de-eker.nl. Graag tot ziens op CBS De Eker!
Hartelijke groet,
Hetty Schingenga

Op maandag 27 januari 2020 komen 3 vertegenwoordigers langs van Doarpswurk voor een
visiepeiling. Zij gaan samen met de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 in gesprek over de
visie op het dorp. Hierbij komen o.a zaken als sport en vrije tijd aan de orde.

Skoallereedriden
It skoallereedriden wurdt dit jier foar groep 5 oant en mei 8
organiseare op tiisdei 25 febrewaris en 3, 10 en 17 maart.
Yn dizze wiken geane de gymnastylessen nét troch.
Der is in bus hierd om de bern teplak te bringen en wer op te heljen.
De kosten hjirfan binne foar rekken fan it bestjoer. Moarns giet de
bus om 8.45 oere op nei Ljouwert. De bêrn steane dêr fanôf 10.00
oere oant 10.45 oere op’e redens. Om 12.00 oere ferwachtsje wy
wer werom te wêzen op skoalle.

Praktische informatie van de 11 stedenhal
Het komende winterseizoen doet/doen uw kind(eren) mee met
het schoolschaatsen. Voor sommige kinderen zal het de eerste
keer zijn dat ze op het ijs staan; andere kinderen zullen al
basisvaardigheden hebben. Om deze reden zullen de kinderen
in verschillende niveaugroepen worden ingedeeld.
Elk kind dient zijn/haar schaatsen mee te nemen. We wijzen u daarbij op het grote belang
van goede schaatsen. Dit houdt in: Bij voorkeur lage, easy-gliders (of houten schaatsen), die
goed passen. Natuurlijk moeten de schaatsen geslepen zijn. Het is verstandig om met uw
kind het onderbinden van de schaatsen te oefenen. Begeleiders van de kinderen kunnen vrij
schaatsen, zonder extra kosten.
Heeft uw kind schaatsen die geslepen moeten worden, dan is dat mogelijk, tegen betaling in
de slijperij van IJshal Leeuwarden. Komt u in dat geval even wat eerder langs. Het huren van
alle soorten schaatsen is mogelijk voor een aantrekkelijk tarief van €2,- per paar per les; dit
dient wel ter plaatse contant te worden afgerekend. Noemt u bij de balie wel even dat u in de
hal komt schoolschaatsen en de naam van uw school, aangezien er voor scholen
aangepaste tarieven zijn.
Handschoenen en muts zijn verplicht.
Dit is een algemene regel binnen de IJshal en geldt voor de kinderen maar ook
voor de begeleiders die mee willen schaatsen. Het is niet alleen tegen kou,
maar vooral ook voor de veiligheid. Verder raden we u aan uw kind(eren) warm
aan te kleden. Wij adviseren u tevens om uw kind geen loshangende sjaal te
laten dragen.

10 minuten gesprekken voor groep 3 t/m 7
Graag herinneren wij u eraan dat de 10 minuten gesprekken
plaatsvinden in de week van 10 februari 2020. Samen met de
leerkracht kunt u o.a. het welbevinden, de voortgang en eventuele
zorg rondom uw kind bespreken. U ontvangt binnenkort een
uitnodiging van de leerkrachten voor dit gesprek.

Adviesgesprekken groep 8
De adviesgesprekken met de ouders en leerlingen van groep 8 worden gehouden in de
eerste week na de voorjaarsvakantie. Samen met meester Romke gaat u in gesprek over de
keuze van het vervolgonderwijs voor uw kind.

Niet staken maar actievoeren
Opnieuw is er opgeroepen tot een staking. Deze staking zal plaatsvinden op donderdag 30
en vrijdag 31 januari 2020. Evenals de vorige keren delen we de zorg die heerst in
onderwijsland.
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra
investeringen. Deze -grotendeels eenmalige- investering is onvoldoende voor het
daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Er zijn forse extra
structurele investeringen nodig voor kwalitatief goed onderwijs voor uw kind.
Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld: meer
handen voor de klas, structurele werkdrukverlaging of het verbeteren van de
arbeidsvoorwaarden. D.m.v. de tweedaagse staking wil men de druk op het kabinet
opvoeren om structureel extra geld uit te trekken om het personeelstekort op te lossen.
Tijdens een teambijeenkomst hebben we hier ook uitgebreid over gesproken. Wij zijn echter
van mening dat een staking op dit moment niet het juiste middel is om tot structurele
oplossingen te komen. Wel willen we met een ludieke actie een signaal afgeven dat nieuwe
collega´s in het onder wijs hard nodig zijn. Daarom blijven de schooltijden van CBS De Eker
tijdens de stakingsdagen onveranderd.

Ien foar it
ôfwennen……

