SKOALLENIJTSJE 377
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Maandag 8 juni mogen we alle leerlingen weer gelijktijdig in de klas
verwelkomen. We vinden het ontzettend fijn dat we in de laatste periode
van het schooljaar alle groepen weer op school mogen en kunnen
ontvangen. De PO-raad heeft op donderdagavond 28 mei opnieuw een
protocol uitgegeven voor de volledige openstelling van de scholen. Het
protocol wordt als bijlage toegevoegd aan de mail waarin u ook dit
skoallenijtsje ontvangt.
Aanstaande maandag is het 2e Pinksterdag. De leerlingen zijn dan vrij van school. Tijdens Pinksteren
staan we stil bij de uitstorting van de Heilige Geest en worden we herinnerd aan de belofte dat God
ons nooit alleen laat.
Vlak voor Zijn dood beloofde Jezus Zijn discipelen de Heilige Geest. De Heilige Geest zou Zijn plaats
innemen. Tot dan toe was Jezus hun Trooster en Helper geweest. Maar straks, als Jezus er niet meer
zou zijn, zou de Heilige Geest deze taak overnemen. De Heilige Geest zou komen om in hun hart te
wonen en voor eeuwig bij hen te zijn. Na Zijn opstanding, vlak voor zijn Hemelvaart, beloofde Jezus
opnieuw dat Hij de Heilige Geest zou zenden. De Heilige Geest zou hen kracht geven. Op de
Pinksterdag, tien dagen nadat Jezus ten hemel gevaren was, deed Jezus wat Hij had beloofd. Hij
zond de Heilige Geest.

Onderwijs in week 23 (maandag 01 juni t/m vrijdag 05 juni 2020)
In de afgelopen periode hebben we de leerlingen verdeeld in een
A groep en een B groep. Graag herinneren wij u eraan dat er een
wisseling van dagen plaatsvindt in de week van 01 juni.
Omdat de leerlingen op maandag 01 juni vrij zijn gaat de A groep
deze week op de woensdag en donderdag van 08.30 uur – 14.30
uur naar school.
De B groep ontvangen wij net zoals in de afgelopen weken op
dinsdag en vrijdag van 08.30 uur – 14.30 uur.
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Vrijdag
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30 mei
31 mei
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02 juni
03 juni
04 juni
05 juni
06 juni
07 juni

Weekend
Weekend
Pinksteren
B
A
A
B
Weekend
Weekend

Onderwijs vanaf week 24 (maandag 08 juni 2020 tot de zomervakantie)
Vanaf maandag 08 juni gaan alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. We pakken hierbij de
reguliere lesdagen en lestijden weer op.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2

Groep 3/4

08.30 uur – 14.30 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 14.30 uur
08.30 uur – 12.00 uur

08.30 uur – 14.30 uur
08.30 uur – 14.30 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 14.30 uur
08.30 uur – 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
08.30 uur – 14.30 uur
08.30 uur – 14.30 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 14.30 uur
08.30 uur – 14.30 uur
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Leermiddelen
Er wordt vanaf 08 juni geen (t)huiswerkpakket meer meegegeven. De lesmaterialen waaronder ook
het Chromebook mogen daarom op 8 juni weer mee naar school worden genomen. Daarna hoeven
kinderen niet meer met deze zware spullen te sjouwen.

Halen en brengen
Enige tijd geleden hebben wij u een document toegestuurd met regels en afspraken over het halen en
brengen van de leerlingen. We blijven deze regels en afspraken ook in de komende periode hanteren.
Het document wordt nogmaals toegevoegd als bijlage van de e-mail waarin u ook dit skoallenijtsje
ontvangt.
Wilt u voorafgaand aan de schooldag de leerkracht nog even iets melden dat
van belang kan zijn voor de begeleiding van uw kind? Neem dan gerust
telefonisch of per mail contact met ons op.

Juf Janneke
We zijn blij u mogen te vertellen dat Juf Janneke vanaf maandag 08 juni 2020 weer dagelijks
aanwezig zal zijn. We vinden het ontzettend fijn dat we haar weer mogen begroeten binnen de school.
Juf Janneke heeft de leerlingen van groep 4 ontzettend gemist en heeft heel veel zin om weer aan de
slag te gaan.
Ondanks het feit dat zij zich nu goed voelt blijft de gezondheid (m.b.t. het Coronavirus) een kwetsbaar
punt. Om het fysiek contact tussen haar en de kinderen zoveel mogelijk te beperken zullen juf Anita en
juf Minke gedurende de schoolweek afwisselend aanwezig zijn in de klas. Op deze wijze kunnen de
leerlingen het schooljaar samen met hun juf afsluiten.

Rapportbesprekingen
De rapportbesprekingen in juni kunnen helaas niet fysiek doorgaan en worden
daarom telefonisch of via Microsoft Teams georganiseerd. We gaan facultatief met
deze gesprekken om. Dit betekent dat er een gesprek zal worden gepland op
aanvraag van de leerkracht. Uiteraard willen wij u ook de mogelijkheid bieden om
een gesprek aan te vragen.
Binnenkort ontvangt u hierover van de leerkracht een mail zodat u dit met elkaar af kunt stemmen.
Mocht er op dit moment geen directe aanleiding zijn voor een gesprek dan spreken wij u graag in
september.
Vanwege deze bijzondere situatie waarbij de gesprekken niet als vanzelfsprekend door kunnen gaan
hebben wij besloten om in september kennismakingsgesprekken te organiseren. Ook de leerlingen
van groep 6 t/m 8 zijn van harte welkom tijdens deze gesprekken.

Rapportbesprekingen
In juni krijgen de leerlingen normaal gesproken een rapport mee naar huis waarin u de ontwikkeling
kunt volgen. Vanwege de bijzondere omstandigheden rondom het Coronavirus, waarbij de leerlingen
een aantal weken thuis hebben gewerkt, zullen wij het rapport deze keer op een andere manier
vormgeven.
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In het rapport wordt een algemeen stukje opgenomen over de afgelopen periode. Passend bij deze
tekst krijgt iedere leerling in juni een certificaat. Op dit certificaat is ruimte voor de leerkracht om een
persoonlijk stukje te schrijven over de ontwikkeling van de leerling. Tevens worden er foto’s
toegevoegd en zal er door iedere leerling ook een persoonlijk werkje toegevoegd worden.

Bericht van de Kaatsvereniging
Beste ouders / verzorgers
Wij als kaatsvereniging KV Klaas Thomas willen ook graag ons steentje
bijdragen door de mogelijkheid te bieden om alle kinderen van de
basisschool mee te laten trainen. Dit betekent dus voor leden en niet leden.
Doordat er dit jaar geen schoolkaatsproject is hebben wij als bestuur
besloten de trainingen eerder op te pakken dan normaal.
De trainingen zullen ook dit jaar €10,- bedragen. Graag het geld in een
envelop voorzien van naam meegeven zodat zij deze in een doos kunnen
doen en contact zoveel mogelijk vermeden kan worden.
Voor de Kabouters zijn er napjes die u voor €5,- borg kunt krijgen. Wilt u dit vooraf aangeven? Dan
kunnen wij ervoor zorgen dat het napje wordt voorzie van een naam zodat de kinderen elkaar napje
niet hoeven te gebruiken.

Richtlijnen:

- Wc en kleedkamers zijn gesloten
- Blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten etc.
- Alleen kinderen en trainers zijn toegestaan op het kaatsveld. Brengen en halen kan
aan het hek bij de ingang. Houd hierbij wel de 1.5 meter in acht.
- Leen je kaatswant of napje niet uit
- Houd 1.5 meter afstand tot de trainers
Kom niet eerder dan 05 minuten voor aanvang naar de training en na de training ga
je direct naar huis.

Trainingsdata:

08 juni
06 juli

15 juni
13 juli

Trainingstijden: 16.30 uur – 17.15 uur
17.15 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 18.45 uur

22 juni
20 juli

29 juni
27 jul

Kabouters
Welpen
Pupillen

(2012/2013/2014)
(2010/2011)
(2008/2009)

Agenda
Maandag 01 juni 2020

2e Pinksterdag (leerlingen vrij)

Maandag 01 juni 2020

Besluit kabinet voortgang maatregelen

Maandag 08 juni 2020

Start afname CITO LOVS

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