SKOALLENIJTSJE 371
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
We zijn in bijzondere tijden beland. Vanuit het kabinet wordt de oproep gedaan
zoveel mogelijk thuis te werken en sociale contacten te vermijden. Rutte heeft een
nadrukkelijke oproep gedaan aan ons, als onderwijs, om vanwege maatschappelijk
belang onze lessen te blijven geven. We nemen deze oproep uiterst serieus. De
school blijft open maar richt zich in de maand maart uitsluitend op de primaire taken.
Tijdens deze periode houden we aangepaste maatregelen aan.
GGD – Het Coronavirus
Graag willen wij u allen informeren omtrent de maatregelen die wij nemen op basis van de richtlijnen
van het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM en op basis van aanvullende eigen maatregelen.
Deze maatregelen gelden tot 01 april 2020.
1. Wij vragen u dringend de hygiënemaatregelen (richtlijnen GGD) te blijven toepassen. Wij
zullen de leerlingen daarbij helpen op onze school.
2. Externe expertise zoals OPUS3, Miss Irma, stagiaires en andere specifieke hulp op de
scholen worden voorlopig uitgesteld/geannuleerd. Dit is ook van toepassing op activiteiten
zoals het schoolschaatsen/kaatsen. Tevens zullen we ook activiteiten onder begeleiding van
ouders binnen de school (Bibliotheek etc.) tijdelijk stopzetten.
3. Wij willen u verzoeken om bij het brengen van uw kind afscheid te nemen bij de ingang en dit
niet in de school en in de klassen te doen. Zou u uw kind hier alvast op willen voorbereiden?
De leerkrachten zullen de leerlingen bij de deur opvangen. We begrijpen dat dit vervelend is
maar vragen hiervoor uw begrip zodat we samen kunnen proberen het virus in te dammen.
4. Wanneer uw kind neusverkouden is, koorts heeft of hoest houdt u uw kind preventief thuis.
Dat is ook van toepassing op medewerkers.
5. Onze leerkrachten zullen bij waarneming van één of meerdere ziekteverschijnselen bij een
leerling direct contact met u opnemen en u vragen het kind op te halen.
6. Bij vaststelling van het virus binnen uw gezin verwachten wij, dat u alle kinderen thuis houdt.
Ook deze richtlijn is van toepassing op medewerkers
7. Helaas betekenen de maatregelen ook dat we bij ziekte van leerkrachten geen vervanging
kunnen regelen. Kinderen zullen in dit geval helaas thuis moeten blijven. Klassen
samenvoegen is op dit moment zeer onwenselijk. Wij adviseren u dan ook om alvast
voorzorgsmaatregelen te treffen bij uitval van lesdagen.
8. Verder willen u verzoeken om de informatie, die wij verspreiden via de
mail nauwgezet te volgen.
9. Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
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Annulering bezoek schoolverpleegkundige groep 2
Op 18,19 en 24 maart 2020 zou de schoolverpleegkundige langskomen in Anjum. Helaas
kan dit bezoek vanwege de eerder genoemde maatregelen niet doorgaan. In de komende
periode worden ouders en leerlingen van groep 2 hiervoor opnieuw schriftelijk uitgenodigd.

Continurooster
Aan het begin van het huidige schooljaar zijn we gestart met het continurooster. Destijds hebben wij u
hierover praktische informatie gestuurd. We zetten deze afspraken graag nog even voor u op een
rijtje.






Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt
Eventueel, fruit, een stukje kaas, komkommer, tomaat of wortel.
Melk, karnemelk, yoghurtdrink en sap zijn toegestane dranken
Eten en drinken gelieve meegeven in een broodtrommel en een goed
afsluitbare beker.
Beker en bakje duidelijk voorzien van naam.
De groepen 3-8 graag een theedoek mee om als tafelkleed te
gebruiken.
Mocht u kiezen voor pakjes en/of andere verpakkingen, dan zullen we
dit afval met de kinderen mee naar huis geven.

10 minuten gesprekken groep 1 en groep 2
Graag brengen wij u ervan op de hoogte dat de 10 minuten gesprekken voor de
onderbouw binnenkort plaats zullen vinden. Samen met de leerkracht kunt u o.a.
het welbevinden, de voortgang en eventuele zorg rondom uw kind bespreken. U
ontvangt te zijner tijd een uitnodiging van de leerkrachten voor dit gesprek.

Paasviering
De Paasviering zal dit schooljaar in de eigen klas gevierd worden. Iedere leerkracht
zal op zijn/haar eigen wijze aandacht besteden aan deze viering. In de periode
rondom Pasen komt ook de Activiteiten Commissie langs op onze school.

Agenda
Vrijdag 10 april 2020

Goede Vrijdag (leerlingen vrij)

Maandag 13 april 2020

2e Paasdag (leerlingen vrij)

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