SKOALLENIJTSJE 375
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Na de verhalen over Goede Vrijdag en Pasen lezen we in de komende weken de verhalen over
koning Salomo. Hij mocht één ding aan God vragen. Hij koos niet voor rijkdom of een lang leven, maar
voor wijsheid. Kunnen wij vandaag nog iets leren van zo´n koning uit oude verhalen? De verhalen zijn
een prachtige aanleiding om met de kinderen te praten over wat ‘wijs’ is. In de Bijbel is wijsheid altijd
verbonden met de vraag naar het goede. Wat is wijs in onze tijd? En wat gebeurt er als je je aan die
wijsheid houdt, als je het gezonde verstand laat regeren?
”Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan
wijsheid die deze wereld kent is het waard te weten wie U bent.” Opwekking 544

(t)Huiswerkpakket
Maandag 20 april liggen er van 08.00 uur tot 12.00 uur weer nieuwe aanvullingen klaar voor het
(t)huiswerkpakket. De aanvullingen kunnen wederom gehaald worden door één gezinslid.
Tevens krijgt iedere leerling van groep 1 en 2 deze week weer een prentenboek mee naar huis.
Wanneer een leerling van groep 3 t/m 8 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.

MicrosoftTeams
Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een persoonlijk e-mailadres van de school
aangereikt. Door het gebruik van dit e-mailadres wordt het mogelijk persoonlijk contact via Microsoft
Teams te organiseren met de leerkrachten. U krijgt hier binnenkort meer informatie over.
We willen vooraf graag praktische informatie met u delen en enkele afspraken introduceren zodat de
inzet van dit programma positief doorgang kan vinden en het voor ouders en kinderen
duidelijk is wat de verwachtingen zijn omtrent het gebruik van Microsoft Teams. Het
document met praktische informatie en afspraken sturen wij gezamenlijk met deze
nieuwsbrief naar u toe.
Agenda
Dinsdag 21 april 2020

Besluit kabinet voortgang maatregelen

Hartelijke groet,
Namens het team,
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