SKOALLENIJTSJE 372
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Elke ochtend is een klein wonder. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de zon weer
op voor een nieuw begin.
We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Wakker worden!’ De verhalen uit de Bijbel schudden
mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en hoopvol het leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook
nare en verdrietige dingen. Het lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een
nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen wakker, zoals Hij ook Jezus wakker riep
op de derde dag.
‘’De zon komt op en geeft ons licht, zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht komt altijd weer een nieuwe dag.’’
De verhalen van deze week vindt u tevens in de insteekhoes met aanvullend
materiaal welke toegevoegd kunnen worden aan het (t)huiswerkmapje van de
leerlingen.

(t)Huiswerkpakket
In de brief over onderwijs op afstand hebben we u laten weten dat we u op de hoogte zullen stellen
van het ophaalmoment van de nieuwe (t)huiswerkpakketten.
Op maandag 23 maart wordt de aanvulling (voorzien van 2 gaatjes) in een insteekhoes (voorzien van
naam) per groep in een bak in het fietsenhok op het grote plein geplaatst. Op deze wijze proberen wij
de richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk te blijven hanteren.
De aanvullingen kunnen tussen 08.00 uur en 12.00 uur gehaald worden door één gezinslid. U kunt
deze toevoegen aan het mapje van uw kind. Vragen over de leerstof van uw kind kunt u ook deze
week weer stellen aan de leerkrachten tijdens de telefonische contactmomenten. Tevens kunt u de
leerkracht mailen. Daar waar mogelijk zullen zij uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden
Voor de week van 23 maart 2020 wordt ook een lesbrief van Malmberg, omtrent het
Coronavirus, toegevoegd aan de aanvullende materialen. Deze kunt u als
ouder/verzorger samen met uw kind(eren) behandelen. De lesbrief valt onder het
domein Sociaal Emotionele ontwikkeling.

Eindtoets groep 8
Op woensdag 18 maart heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs besloten dat de
eindtoets dit jaar niet afgenomen wordt. De motivering voor dit besluit is dat de prioriteit in het
basisonderwijs momenteel moet liggen bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs
op afstand.
Alle leerlingen hebben de afgelopen weken een schooladvies gekregen. Door het niet afnemen van de
eindtoets, wordt dit advies definitief.
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Wanneer de leerkracht van uw zoon/dochter vindt dat op basis van voortschrijdend inzicht het advies
bijgesteld moet worden, zult u hierover bericht ontvangen. Indien u zelf behoefte hebt aan een
gesprek over het schooladvies, kunt u natuurlijk contact opnemen.
De minister geeft tevens aan afspraken te willen maken met scholen voor voortgezet
onderwijs met als doel ieder kind op de ‘juiste plek’ te krijgen. Indien wij hierover
informatie ontvangen, zullen wij dit met u delen.
Digitale leeromgeving
Naast het werken op papier wordt ook het werken in een digitale leeromgeving opgestart. Een dezer
dagen maar uiterlijk maandag 23 maart zult u de inlogcodes voor o.a. het werken op Portal via de mail
ontvangen. Ook is het mogelijk dat leerkrachten instructielessen klaarzetten welke via de mail
bekeken moeten worden alvorens de leerlingen de les kunnen gaan maken. Mocht u thuis grote
problemen ondervinden bij het gebruik van een device dan geldt hiervoor onderstaande regel:
Onze school verschaft op verzoek van ouders/verzorgers en indien noodzakelijk aan elk gezin met een
leerling uit groep 3 t/m 8 een Chromebook. Op dit device kan de leerling oefeningen die door de school
worden aangedragen als ‘thuiswerk’ ten tijde van de sluiting van de school i.v.m. de maatregelen
rondom het Coronavirus maken
Omdat de leerlingen omgaan met kostbaar materiaal, stellen wij een contract op
waarin staat wat we verwachten van de omgang met het apparaat. Het contract
wordt bij uitreiking besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Mocht u belangstelling
hebben voor het lenen van een device dan vragen wij u contact op te nemen met
r.hekstra@cbs-de-eker.nl.

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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