SKOALLENIJTSJE 380
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
De eerste schoolweek is ook dit jaar weer voorbijgevlogen! We zijn blij dat
we alle leerlingen weer kunnen begroeten en hopen u ook in de nabije
toekomst weer te kunnen welkomen op onze school.
Het afgelopen schooljaar was een bewogen jaar waarin het Coronavirus
een groot deel van de wereld in zijn greep hield. Het virus leek voor de
vakantie onder controle, maar vlamt nu op een aantal plekken weer op. We
blijven het landelijke protocol, wat door de PO-raad is uitgegeven, volgen
en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Wanneer leerkrachten thuis moeten blijven vanwege klachten of op verzoek van de GGD door de
uitkomsten van een contactonderzoek, dan bestaat de kans dat we vanwege het geringe aantal
invallers weer op thuisonderwijs zullen overstappen.

Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan in de komende weken nog niet naar de sporthal voor de
wekelijkse gymnastieklessen. We hebben dit helaas moeten besluiten naar aanleiding van een bericht
van de gemeente.
Na de gymlessen moeten alle materialen ontsmet worden. Dit is erg bewerkelijk voor de leerkrachten.
Tevens zijn er meerdere scholen welke gebruik maken van de sporthal. We willen een eventuele
overdracht van het Coronavirus graag voorkomen en zullen daarom in de komende periode de
gymlessen zoveel mogelijk buiten en in het speellokaal organiseren.

Meester Jannes
Meester Jannes was in de afgelopen week afwezig. Het herstel na de val heeft enige tijd nodig zodat
de wond goed kan helen. Juf Nienke heeft de afgelopen week de lessen overgenomen en heeft
aangegeven dat zij ook in de komende week de taken van meester Jannes over kan nemen. We
wensen meester Jannes heel veel beterschap toe en willen juf Nienke hartelijk danken voor haar inzet
in groep 7.
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