SKOALLENIJTSJE 376
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Na weken van (t)huisonderwijs mochten de deuren van de school op maandag 11 mei 2020 weer
(gedeeltelijk) open. We vinden het heel erg fijn dat we u en de kinderen weer mogen en kunnen
begroeten op onze school.
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. De 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus verrezen uit
de doden. Tijdens deze 40 dagen verschijnt Jezus regelmatig aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen
herkennen Hem aan het "breken van het brood" en door wat Hij de leerlingen vertelt. Het verhaal van
de Emmaüsgangers is zo’n beetje een van de meest bekende van deze verhalen.
En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt
Hij aan zijn leerlingen. Voordat Jezus wegging heeft Hij beloofd ons niet alleen te laten. De Heilige
Geest wordt ons, 9 dagen na Hemelvaart, gegeven om met God verbonden te blijven. Wij vieren dan
het Pinksterfeest.

Leermiddelen
Vanaf maandag 11 mei 2020 mogen we alle kinderen weer ontvangen op onze school. We
hebben u in het vorige skoallenijtsje gevraagd om de leermiddelen op lesdagen mee te
geven in een stevige rugzak. Dit is erg belangrijk voor het behoud van deze materialen.
De prentenboeken en leesboeken mogen in de komende periode ook weer mee naar school. We zien
echter risico’s bij het vervoeren van de Chromebooks. Omwille van deze reden mogen de leerlingen
vanaf week 21 hun Chromebook thuis laten wanneer zij naar school gaan. De rest van de
leermiddelen nemen zij wel mee naar school. Op deze wijze kunnen we het device inzetten bij het
werken aan het (t)huiswerkpakket en beschadigingen door vervoer voorkomen.

Onderwijs
In de komende periode ontvangen we alle leerlingen 2 dagen per week op onze school voor fysiek
onderwijs. Op de overige dagen werken de leerlingen aan het (t)huiswerkpakket. Groep 1 en 2 maken
hiervoor nog steeds gebruik van de Yurls-pagina. De leerkrachten zullen op deze pagina onder
andere een aanbod toevoegen als aanvulling op de leerstof die tijdens lesdagen geboden wordt.
Ook groep 3 t/m 8 werken op de overige dagen aan het (t)huiswerkpakket. Dit aanbod is een
verlengde van het aanbod van de methodes die op school gebruikt worden. Voor alle groepen
concentreren wij ons op de kernvakken en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Luizencontrôle
Helaas kunnen wij op dit moment nog geen externen binnen de school ontvangen. Ook hebben de
ouders (nog) geen toegang tot de school. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de luizencontrôle uit
voeren. We willen u daarom graag vragen om regelmatig de haren van uw kinderen te controleren op
luizen. Mocht u vragen hebben over het controleren en behandelen dan kunt u terecht op de volgende
site https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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Ouderbijdrage
Het innen van de ouderbijdrage zal dit schooljaar eind mei plaatsvinden. Dit in verband met de
maatregelen rondom het Coronavirus en de gevolgen hiervan voor o.a. de geplande schoolreisjes.
Helaas kunnen de schoolreisjes en het kamp niet doorgaan. Dit betekent voor u als ouders/verzorgers
dat de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar vastgesteld is op €6,- per leerling. Dit bedrag zal eind
mei per automatisch incasso worden afgeschreven.
(Langdurige) Verkoudheidsklachten
Sinds de heropening van de basisscholen en kinderopvang, zijn er veel vragen
gekomen over de toelating van kinderen met langdurige verkoudheidsklachten. Om
helderheid te verschaffen heeft het RIVM een Handreiking bij langdurig neusverkouden
kinderen voor het onderwijs en kinderopvang opgenomen in de LCI-richtlijn.

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande
aandoening (zoals hooikoorts, astma of altijd een snottebel) mag het kind naar school. Bij verandering
van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon,
blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten tenminste 24 uur voorbij zijn of het bekende
klachtenpatroon is teruggekeerd. U kunt deze handreiking tevens vinden op
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.

Noodopvang
In de afgelopen periode hebben we intensief met elkaar gekeken of we de noodopvang voor de
kind(eren) vanuit de school kunnen organiseren. Door middel van dit skoallenijtsje brengen wij u ervan
op de hoogte dat wij, vanaf maandag 18 mei 2020, de noodopvang intern zullen gaan organiseren.
De opvang zal plaatsvinden in het overblijflokaal op onze school onder begeleiding van één van onze
onderwijsassistenten. Juf Anita en juf Minke kunnen de kinderen dagelijks onder schooltijd opvangen.
Op de vrijdagmiddag hebben wij echter geen bezetting en zullen kinderen worden opgevangen in een
andere groep. Op 20/21 mei en 01 juni bieden wij geen noodopvang aan in verband met Hemelvaart
en Pinksteren.
De opvang is enkel bedoeld voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in de vitale sector en de
opvang onmogelijk elders kunnen regelen. Wanneer u gebruik wilt maken van de opvang ontvang ik
graag minimaal 24 uur voorafgaand aan de opvang een aanvraag via de mail directie@cbs-de-eker.nl
Agenda
Donderdag 21 mei 2020 / Vrijdag 22 mei 2020

Hemelvaart + vrijdag (leerlingen vrij)

Maandag 01 juni 2020

Pinksteren (leerlingen vrij)

Maandag 01 juni 2020

Besluit kabinet voortgang maatregelen

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