SKOALLENIJTSJE 370
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
De winter is bijna ten einde en over een poosje kunnen we de fluitende
vogels, knoppen in de bomen en de warmere temperaturen weer
verwachten. De dagen worden langer. Het donker maakt plaats voor het
licht. Het voorjaar komt steeds dichterbij.
Rapporten en gesprekken
In de afgelopen weken zijn alle leerlingen hard aan het werk geweest. Ze hebben ontzettend goed hun
best gedaan tijdens de afname van de CITO toetsen. Op dinsdag 11 februari hebben de 10 minuten
gesprekken plaatsgevonden waarbij de leerkracht de resultaten en het welbevinden van uw kind met u
heeft besproken. Vandaag krijgt uw kind het rapport mee naar huis.
Na de voorjaarsvakantie vinden de adviesgesprekken voor groep 8 plaats. U ontvangt de uitnodiging
voor deze gesprekken van meester Romke.

Schoolschaatsen
In het vorige Skoallenijtsje hebben we u er reeds van op de hoogte gebracht dat de leerlingen van
groep 5 t/m 8 mee gaan doen aan het schoolschaatsen in de IJshal te Leeuwarden. Na de
voorjaarsvakantie ( op dinsdag 25 februari 2020 ) starten zij met de eerste les.
Tijdens de weken waarin de leerlingen meedoen aan het schoolschaatsen komen de
gymnastieklessen te vervallen.

Bezoek schoolverpleegkundige groep 2
Op 18,19 en 24 maart 2020 komt de schoolverpleegkundige langs. Ouders en
leerlingen van groep 2 worden in de komende periode schriftelijk uitgenodigd voor
dit onderzoek.

Juf Elisabeth
Na de Kerstvakantie is juf Elisabeth weer begonnen met haar werkzaamheden in groep 1a. Zij is in
deze groep aanwezig op de donderdag en vrijdagochtend. Op maandag t/m woensdag staat juf Annet
voor de groep. Juf Elisabeth geeft tevens les aan groep 5 op de vrijdagmiddag.
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Bibliotheek
Margriet Anjema stopt vanwege omstandigheden met de schoolbibliotheek.
Sandra Douma zal de werkzaamheden van Margriet overnemen. Wij zijn nog op
zoek naar een ouder die het biebteam na de zomervakantie wil komen versterken.
De tijdsinvestering betreft ongeveer één uur op de woensdagochtend, eens per
twee weken. Mocht u vragen en/of interesse hebben dan kunt u contact opnemen
met Petra Iedema.

Server en Office 365 accounts
In de afgelopen week is er een nieuwe server op school geplaatst. Alle computers werken nu met
Windows 10. De touchscreens zijn ook voorzien van dit nieuwe besturingssysteem. Naast de directie
hebben ook alle leerkrachten van CBS De Eker een nieuw e-mailadres gekregen. Voortaan zijn zij
bereikbaar op onderstaande adressen:

Groep 1a

Juf Annet Buist

a.buist@cbs-de-eker.nl

Juf Elisabeth Seinstra

e.seinstra@cbs-de-eker.nl

Juf Jantine Hoekstra

j.hoekstra@cbs-de-eker.nl

Juf Simone Roersma

s.roersma@cbs-de-eker.nl

Groep 3

Juf Gea Tuinstra

g.tuinstra@cbs-de-eker.nl

Groep 4

Juf Janneke Appelhof

a.appelhof@cbs-de-eker.nl

Groep 5

Juf Lucie Groenevelt

lgroenevelt@cbs-de-eker.nl

Groep 6 / 7

Meester Jannes Donker

j.donker@cbs-de-eker.nl

Groep 6 / 8

Meester Romke Hekstra

r.hekstra@cbs-de-eker.nl

Groep 1b / 2

Dode Hoek les groep 6 t/m 8
Op vrijdag 06 maart 2020 wordt er in groep 6 t/m 8 een Dode hoek les
gegeven. Om kinderen uit groep 6, 7 en 8 te laten ervaren wat een
chauffeur van een groot voertuig wel of niet kan zien, komt er een echte
vrachtwagen of inzamelingswagen op school tijdens de les. De kinderen
krijgen uitleg en kunnen de ervaren chauffeur en lesgever vragen stellen én
zelf achter het stuur klimmen. Zien ze hun klasgenoten, meester of juf wel
of niet in de spiegels? En hoe ga je dus als fietser veilig om met bussen of
vrachtwagens in het verkeer?
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Agenda
Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari 2020

Luizencontrôle

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Adviesgesprekken groep 8

Dinsdag 25 februari 2020

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8

Dinsdag 03 maart 2020

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8

Vrijdag 06 maart 2020

Dode hoek les groep 6 t/m 8

Hartelijke groet,
Namens het team,
Hetty Jelly Schingenga
Directeur CBS De Eker
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