SKOALLENIJTSJE 385
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Schoenendoosactie
CBS De Eker en de Protestantse Gemeente in Anjum
werken samen mee aan de Schoenendoosactie
In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en
armoede extra kwetsbaar. Daarom doen we mee aan de
Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een
schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een
onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?
Schoenendoosactie
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de leerlingen een
schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf
gekocht of verzameld hebben: schoolspullen,
verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen
worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk
hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming,
krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder
meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo.
Hoop en toekomst
De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in
ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel.
En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben.
Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.
Impactvolle actie
Ook voor onze leerlingen is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en
liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan
een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze nadenken over thema’s zoals
eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde.
Uw hulp is welkom
Uw kind krijgt vandaag een actiefolder mee waarin u meer leest over de Schoenendoosactie: hoe het
werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage
van € 5,- per doos nodig. We willen vragen of u die kunt overmaken of in de envelop kunt stoppen die
bij de folder zit. Die mag dan mee terug naar school. In de kerk zal
ook gecollecteerd worden voor de organisatie en het transport.
Inleverdatum
We willen u vragen om voor het vullen van de schoenendoos het
bezoek aan de supermarkt/winkel tot een minimum te beperken en
voor deze actie uw eigen schoenendoos te gebruiken. Wanneer u
samen met uw kind de schoenendoos gevuld heeft mag uw kind deze
samen met u inpakken/versieren en op school inleveren vóór donderdag
19 november 2020.
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Boekenpret
In de komende weken pakken we een aantal activiteiten binnen de school intern op. De boekenpret
wordt iedere dinsdagochtend door juf Anna begeleid. De kleuters mogen daarom in de komende
periode iedere dinsdag de boekenprettas meenemen naar school.
De schoolbibliotheek voor groep 3 t/m 5 wordt onder begeleiding van juf Minke georganiseerd en de
leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen boeken lenen onder begeleiding van de leerkracht. Iedere
woensdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 de gelegenheid om boeken te wisselen. Op deze
wijze willen we de leesontwikkeling van de leerlingen blijven stimuleren.

Beslisboom
Het team van AJN jeugdartsen heeft naar aanleiding van de nieuwe regelgeving de beslisboom voor
het wel of niet toelaten van kinderen op de basisschool opnieuw aangepast. De aangepaste
beslisboom is van toepassing op kinderen van 0 jaar t/m groep 8 en goedgekeurd door het RIVM. U
kunt deze vinden in de toegevoegde bijlage.

Agenda
Donderdag 29 oktober 2020

GGD

Donderdag 29 oktober 2020

Juf Janneke Appelhof jarig

Woensdag 04 november 2020

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Vrijdag 06 november 2020
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Hartelijke groet,
Namens het team,
Hetty Jelly Schingenga
Directeur CBS De Eker
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