SKOALLENIJTSJE 381
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
In het begin van dit schooljaar horen de kinderen de verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft
in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Mozes krijgt van God de opdracht
om het volk uit Egypte te leiden. Als de farao niet wil luisteren, komen er 10 verschrikkelijke plagen.
Uiteindelijk beseft de farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en laat het volk gaan.
In de woestijn blijkt dat de weg naar vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn
volk verder op hun weg.
Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen
waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor u maar ook voor anderen? In
de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons
steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

Richtlijnen bij verkoudheid
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school en de BSO mogen, behalve:
• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, keelpijn,
lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

De beslisboom kan duidelijkheid geven bij twijfel. Er is een beslisboom voor kinderen
tot 6 jaar en voor kinderen van 7- 12 jaar. Beide worden als bijlage toegevoegd aan dit
Skoallenijtsje

Informatieve bijeenkomst
In week 38 staat de informatieve avond op de planning. Vanwege de Coronamaatregelen kan dit
informatieve moment helaas niet doorgaan. Omdat we hier niet zomaar aan voorbij willen gaan stuurt
de groepsleerkracht u op maandag 14 september een folder met informatie over de groep waarin uw
kind dit schooljaar gestart is.

Leerlingen op het plein
N.a.v. de laatste persconferentie en kijkend naar de actuele ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus (in
de omgeving) kunnen de richtlijnen op bepaalde delen iets versoepeld worden. De leerlingen mogen
weer in grotere groepen met elkaar op het plein spelen. Binnen deze versoepeling hebben wij
besloten te starten met het samenvoegen van groep 1 en 2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. Dit betekent
dat de pauze voor groep 3 t/m 8 in de komende weken nog op 2 momenten plaats zal vinden. Door
een gedeeltelijke versoepeling proberen we de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.
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Meubilair
Een aantal weken geleden hebben we de kans gekregen om voor de groepen 3 t/m 7
‘nieuw gebruikt’ meubilair aan te schaffen. Met dank aan het team en het bestuur staan
bijna alle tafels en stoelen inmiddels in de school en kunnen de kinderen weer heerlijk
zitten en leren bij hun nieuwe schoolsets.

Kennismakingsgesprekken
In de afgelopen week heeft u een mail ontvangen over de organisatie van de
kennismakingsgesprekken. Wellicht heeft u hiervoor ook al een uitnodiging ontvangen. Wanneer dit
niet het geval is kunt u deze zeer binnenkort verwachten.

Stagiair
Beste ouders en verzorgers,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen via deze brief. Ik ben Anna Reinouw Tibma, ben 18 jaar en kom
uit Tibma, een gehuchtje bij Ee. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het ROC Friese Poort in
Dokkum. Ik zit in het derde jaar (mijn examenjaar). Dit jaar loop ik het hele jaar stage in groep 1 bij juf
Annet en juf Elisabeth.
In mijn vrij tijd help ik mijn pake met de paarden, samen met hem doe ik ook mee aan
marathonwedstijden, zoals in Driezum/Wouterswoude. In het weekend werk ik in de
bediening bij restaurant Herberg de Pater in Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Ik heb ontzettend zin in dit jaar om als onderwijsassistente te helpen in groep 1. Als u
nog vragen heeft stel deze dan gerust.
Groetjes, Anna Reinouw

Leerkrachten
Aanstaande dinsdag 08 september is juf Janneke afwezig. Zij volgt een cursus voor Kanjercoördinator
en moet deze dag naar Almere om daar samen met andere mensen een scholing te volgen. Juf Lucie
vervangt juf Janneke.
Op dinsdag 15 september moet meester Jannes voor controle naar het ziekenhuis. Hij is daarom op
deze dag niet aanwezig. Juf Nienke zal de werkzaamheden in groep 7 overnemen.

Agenda
Week 37

Kennismakingsgesprekken

Maandag 14 september 2020

Informatieve mail voor ouders

Dinsdag 15 september 2020

Prinsjesdag

Vrijdag 18 september 2020
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Hartelijke groet,
Namens het team,
Hetty Jelly Schingenga
Directeur CBS De Eker
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