SKOALLENIJTSJE 386
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een kind
geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten mensen dat
precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar
wachtten ze precies op?
In de weken voor Kerst denken we terug aan die oude woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja
zien we een antwoord op de vraag waar wij op wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning
die geboren wordt in Bethlehem: geen koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een
voerbak. Hij zal God dichterbij brengen.
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij verwachting. We leven mee met de
oude Zacharias en Elisabeth, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren
zal worden. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder
wordt van Gods Zoon. We horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij
het koningskind. En na Kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen
naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk
nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn. We wensen u en de
kinderen een mooie verwachtingsvolle tijd toe.

Jeugd op het plein
We ervaren steeds vaker dat er veel vuilnis op het plein achtergelaten wordt door jongeren die ’s
avonds op het plein samenkomen. Tevens worden er kinderen op het dak gesignaleerd. We vinden
het erg vervelend dat zij het afval niet opruimen en zouden het heel erg vinden wanneer er
ongelukken zouden gebeuren. Omwille van deze redenen willen u vragen om samen met ons een
oogje in het zeil te houden. Mocht u ongepast gedrag op het plein aan ons willen melden dan kan dit
via de mail of telefonisch. We hopen hiermee het probleem op te kunnen lossen zodat het inschakelen
van de buurtagent niet nodig zal zijn.

Sinterklaasviering
Wij brengen u door middel van dit bericht graag op de hoogte over de organisatie rondom de
Sinterklaasviering. De viering zal worden gehouden op vrijdag 04 december 2020.
Helaas is het dit schooljaar, vanwege de maatregelen rondom Corona, niet mogelijk om Sint en Piet
op onze school te ontvangen. Het team heeft echter een hele leuke manier bedacht om de leerlingen
te verrassen op 04 december want wij laten dit feest niet ongemerkt aan ons voorbij gaan!
Anders dan in vorige jaren zal de school zorgdragen voor de aanschaf
van de cadeaus voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Zo willen we
voorkomen dat de kinderen massaal winkels moeten bezoeken om
cadeautjes voor elkaar te kopen.
In de groepen 5 t/m 8 trekken de leerlingen net zoals in voorgaande jaren
een lootje. Zij maken een surprise of een gedicht voor de medeleerling.
De surprise staat dit jaar echter niet in het teken van het cadeau maar
wordt gericht op de leerling (talenten etc.)
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Ventilatie
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht
van luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de
overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat niet
ventileren leidt tot overdracht van COVID-19.
Los van COVID-19, blijft het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere
gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Arie Slob heeft daarom
de opdracht gegeven om te onderzoeken of luchtverversing in scholen voldoet aan de reguliere
geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen
opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van
aanpak opstellen.
De ventilatie op CBS De Eker voldoet op enkele (piek)momenten niet binnen de school. Dit lossen we
op door het gebruik van ventilatie. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten. We
doen dit bij voorkeur op momenten dat de leerlingen pauze hebben. Ook proberen
we sterke luchtstromen van persoon naar persoon te vermijden.
Het kan voorkomen dat uw kind kou ervaart door deze ventilatie. Het is daarom
verstandig uw kind in de komende periode een extra vest/trui mee naar school te
geven zodat hij/zij deze aan kan trekken bij kou.

BHV training
In week 49 ruilen meester Romke en juf Nienke de dagen waarop zij werken in groep 6/8. Juf Nienke
staat deze week op maandag voor groep. Meester Romke neemt de werkzaamheden op de
donderdag van juf Nienke over. De wisseling vindt plaats vanwege een herhalingscursus BHV waar
meester Romke aan deel zal nemen op maandag 30 november 2020.

Covid-19
We horen in en rondom Anjum steeds vaker dat mensen getest moeten worden op het Coronavirus.
Ook onder de ouders/verzorgers van onze school zal dit voorkomen. We kunnen ons best voorstellen
dat u in deze onzekere tijd vragen heeft over de juiste wijze van handelen. Wij voegen daarom de
beslisboom nogmaals toe als bijlage van dit skoallenijtsje. Daarnaast zijn wij te allen tijde bereid u te
adviseren. Neem gerust contact met ons op.
We willen u vragen ons op de hoogte te stellen wanneer u of iemand binnen uw
gezin getest moet worden en uw kind thuis te houden totdat u een negatieve
uitslag heeft ontvangen. In sommige gevallen is de uitkomst van deze test positief.
Wanneer er binnen uw gezin een positieve testuitslag binnenkomt verwachten wij
ook dat u contact met ons opneemt zodat we in overleg kunnen afstemmen
wanneer uw kind weer naar school kan. Op deze wijze proberen we samen de
risico’s tot een minimum te beperken.

Actie Schoenendoos
Op donderdag 19 november zijn alle gevulde schoenendozen opgehaald door de diaconie van de
Protestantse gemeente van Anjum. We hebben als school maar liefst 60 prachtig versierde dozen
verzameld. We zijn trots op deze geweldige opbrengt waarmee we de kinderen in vluchtelingenkamp
Moria op Lesbos een warm hart toe kunnen dragen. We vinden het bijzonder fijn om te zien dat we
ook in deze periode verbinding met elkaar kunnen leggen door middel van deze mooie kerk / school /
gezinsactie.
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Agenda
Zondag 29 november 2020

1e advent

Vrijdag 04 december 2020

Sinterklaasviering

Vrijdag 04 december 2020

Skoallenijtsje

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