SKOALLENIJTSJE 373
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Iedereen is heel druk bezig met het thuisonderwijs. We zetten in op online-oefeningen,
methodisch werk, boeken lezen en andere activiteiten. We zijn ontzettend dankbaar en blij
met alle hulp en inzet om het thuisonderwijs voor uw kind mogelijk te maken.
Maar er is iets belangrijks…. Het idee van ‘vrij’ was voor de kinderen in beginsel
misschien leuk maar de werkelijkheid is anders dan verwacht. Kinderen zitten thuis
zonder dat ze hun vrienden kunnen zien. Tevens zijn deze week de maatregelen nog
verder aangescherpt.
In de komende weken kan het zo zijn dat u problemen rondom het (t)huiswerken gaat
ervaren door de sociale emotionele impact van deze situatie. Onder deze
omstandigheden is dit heel normaal. Het is geen enkel probleem wanneer er momenten
komen waarop u het werk even helemaal loslaat en het kind gewoon even kind laat zijn.
Naast het (t)huiswerken heeft uw kind nu vooral behoefte aan veiligheid en liefde.
Samen genieten met uw kind is in deze situatie van cruciaal belang. Neem daarom
de tijd om samen met uw kind een spelletjes te spelen, koekjes te bakken, te lezen
of een film te kijken. Creëer momenten waarop zij de wereld om zich heen even
kunnen ‘vergeten’ en zich geborgen en geliefd voelen.
Deze situatie zal ons allen nog lange tijd bijblijven. Een tijd waarin handen schudden
niet meer is toegestaan maar wij onze handen nog wel mogen vouwen en ons
vertrouwen mogen richten op de Heer onze God.

(t)Huiswerkpakket
Op maandag 30 maart wordt de 2e aanvulling (voorzien van 2 gaatjes) in een insteekhoes (voorzien
van naam) per groep in een bak in het fietsenhok op het grote plein geplaatst. De leerkrachten dragen
handschoenen bij het gereed maken van het pakket omdat deze week duidelijk geworden is dat het
Coronavirus 24 uur kan overleven op papier en drie dagen op plastic. Op deze wijze proberen wij de
richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk te blijven hanteren.
De aanvullingen kunnen wederom 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

Opvang voor leerlingen met ouders werkzaam in de vitale sector
We begrijpen dat het sluiten van de school moeilijkheden geeft rondom de
opvang van uw kind(eren). Ondanks dat willen wij u nogmaals vragen om de
opvang zoveel mogelijk onderling te regelen. Is dit onder geen enkele
omstandigheid mogelijk en werkt u de vitale sector dan kunt u bij de school
terecht voor de opvang van uw kind(eren). U kunt dit tot uiterlijk 24 uur
voorafgaand aan de opvang doorgeven via directie@cbs-de-eker.nl
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Digitale leeromgeving
Graag wijs u ik nogmaals op het stukje uit skoallenijtsje 372 van vrijdag 20 maart waarin het volgende
aangegeven wordt.
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.

Informatiebrief van de GGD

Beste ouders / verzorgers,
Naar aanleiding van de landelijke maatregelen tegen het coronavirus zijn alle scholen per 16 maart
2020 gesloten. Dit betekent dat alle geplande schoolonderzoeken voor de leeftijd rondom vijf- en
tienjarigen door de doktersassistente, jeugdverpleegkundige en jeugdarts van GGD Fryslân niet
doorgaan.
Hoe en wanneer deze afspraken en onderzoeken worden ingehaald, kunnen we nog niet zeggen. Dit
hangt af van de ontwikkelingen van het virus en de beslissingen van het Rijk. Kan een afspraak niet
wachten? Dan kunnen we die telefonisch of via Skype doen. Of, bij hoge uitzondering, op een locatie
van GGD Fryslân.
Ondanks dat we niet op locatie werken, zijn wij in deze periode natuurlijk wel beschikbaar om vragen
te beantwoorden en advies te geven.
Voor vragen over het coronavirus: Kijk op
www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus of bel met het speciale
telefoonnummer: 088 22 99 333. Voor andere vragen kunt u met ons
bellen of mailen. Ook zijn onze pedagogen, zowel per mail als
telefonisch bereikbaar voor vragen over opvoeding, en hoe om te gaan
met kinderen thuis
Met vriendelijke groet,

Marian Beiboer, schoolarts

Bernita Bruinsma, doktersassistente

Tel.: 088-2299 450

Tel.: 088-2299 353 of 06-46423622

m.beiboer@ggdfryslan.nl

b.bruinsma@ggdfryslan.nl

Sietske Algra, verpleegkundige

Mirjam Stedehouder, pedagoog

Tel.: 088-2299 436 of 06-25259717

Tel.: 088-2299 427of 06-31649283

s.algra@ggdfryslan.nl

m.stedehouderl@ggdfryslan.nl
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Schoolplein
Eerder besloot het kabinet al dat groepsvorming vanwege
het Coronavirus verboden is als er geen anderhalve meter
afstand wordt gehouden. Een huishouden en spelende
kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene,
zijn hierop uitgezonderd”
Tijdens de afgelopen weken hebben we gemerkt dat er vaak
kinderen op het schoolplein spelen. We begrijpen dat het
voor hen heel fijn is om buiten te kunnen spelen maar willen
u toch vragen het spelen op het schoolplein tot een
minimum te beperken. Ook vragen wij u om bovenstaande
regel in acht te nemen en het spelen van kinderen alleen
toe te staan onder begeleiding van een volwassene.

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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