SKOALLENIJTSJE 374
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker in het
hele land, en het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar op de
derde dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd
een nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht.
‘’Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.’’ Liedboek, lied 218

Paasviering
Wilt u samen met uw kinderen Pasen vieren? Dat kan met de online Paasviering van Kwintessens en
Verus. De viering wordt uitgezonden op donderdag 9 april om 9:30 uur op www.kwintessens.nl/start.
Presentatoren Elbert Smelt en Rinke Verkerk nemen de leerlingen mee door het Paasverhaal.
De viering duurt ongeveer 20 minuten.
Het programma:
• Welkom en aansteken van de paaskaars
• Samen zingen ‘Het is Pasen’
• Paasverhaal verteld door Erik Idema
• Samen zingen ‘Doorlopend spoor’
• Even actief! Samen iets doen.
• Samen zingen ‘Als iedereen meedoet’
• Verhaal ‘Een kus voor Tibbe’
• Gebed bij de paaskaars en afsluiting.

(t)Huiswerkpakket
Dinsdag 14 april liggen er van 08.00 uur tot 12.00 uur weer nieuwe aanvullingen klaar voor het
(t)huiswerkpakket.
De aanvullingen kunnen wederom tussen 08.00 uur en 12.00 uur gehaald worden door één gezinslid.
Vragen over de leerstof van uw kind kunt u ook deze week weer stellen aan de leerkrachten tijdens de
persoonlijke contactmomenten. Tevens kunt u de leerkracht mailen. Daar waar mogelijk zullen zij uw
mail zo spoedig mogelijk beantwoorden
Tevens krijgt iedere leerling deze week een leesboek mee naar huis.
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 gaat dit om een prentenboek.
Wanneer de leerling een boek uit heeft kan dit doorgegeven worden aan
de leerkracht. Deze zorgt er dan voor dat er bij het volgende
ophaalmoment een nieuw boek klaar ligt. De gelezen boeken hoeven
tussentijds niet terug naar de school. We ontvangen ze graag retour op
het moment dat de scholen weer open mogen.
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Ouderbijdrage
Graag brengen wij u ervan op de hoogte dat het innen van de ouderbijdrage dit schooljaar niet in april
zal plaatsvinden. Dit in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus en de gevolgen hiervan
voor o.a. de geplande schoolreisjes. Wij houden u hierover op de hoogte en hopen hierover eind mei
meer duidelijkheid te hebben.

Nieuwsbrief Bibliotheek Noord Fryslân
Nu alle scholen gesloten zijn en de beschikbaarheid van boeken voor het vrij lezen niet meer
vanzelfsprekend is, geven we u graag tips om uw kind door te laten gaan met lezen. Juist voor
kinderen is dat belangrijk. We helpen u graag dat te voorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u tips.
Digitaal lezen
Gelukkig kunnen kinderen (en volwassen) digitaal lezen via de online Bibliotheek. Voor het lezen van
één van de 28.000 e-books op tablet of smartphone download u de gratis e-books app van de
Bibliotheek. Als u een e-book wilt lezen in de app, start u op www.onlinebibliotheek.nl. Daar léént u
een e-book. Open vervolgens de app op uw tablet of smartphone. Daar léést u het e-book. Om
hiervan gebruik te maken hebben kinderen of hun ouders een abonnement nodig bij de Bibliotheek.
Kinderen gratis lid
Ouders van kinderen die nog niet lid zijn van de Bibliotheek kunnen bellen naar 088 - 1656 123 of
mailen naar info@bnfrl.nl om hun kinderen lid te maken van Bibliotheken Noord Fryslân. Tot 18 jaar is
het lidmaatschap gratis én boetevrij.
Luisterbied-App
Of probeer eens een luisterboek: download de Luister Bieb-app met ruim 3.700 luisterboeken voor
alle leeftijden (ook voor peuters en kleuters). We hebben tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken
aan de app toegevoegd. Voor iedereen, dus ook als u geen lid bent van de Bibliotheek. Met een
luisterboek zijn de kinderen heerlijk geboeid en toch los van hun schermpjes.

Voorleesfilmpjes
Voor de allerjongsten (tot 6 jaar) zijn er naast luisterboeken ook leuke voorlees- en
boekenfilmpjes. Te bekijken via
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html.
Komt u er thuis toch niet helemaal uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen
met de lees- en mediaconsulenten van Bibliotheken Noord Fryslân. Zij staan voor u
klaar. U kunt hen mailen via educatie@bnfrl.nl.

Agenda
Vrijdag 10 april 2020

Goede Vrijdag (leerlingen vrij)

Maandag 13 april 2020

2e Paasdag (leerlingen vrij)

Dinsdag 14 april 2020

Afhaalmoment (t)huiswerkpakket

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