SKOALLENIJTSJE 387
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
In deze tijd van het jaar worden veel kaarsjes aangestoken. Als het buiten donker is
zoeken we binnen naar licht. Want licht is belangrijk, zonder licht kunnen we niet leven. Wij
hebben het nodig, letterlijk en figuurlijk. Het licht van de zon, maar ook ander licht. Fijne
dingen die het leven leefbaar maken. Mensen die om je geven, momenten van geluk, het
zijn openingen voor de toekomst.
Juist in deze donkere tijd van het jaar dromen veel mensen van het licht. Je kunt ook dromen met
open ogen, met een blik vol hoop op de wereld gericht. Jezus brengt het Licht in de wereld, in het
leven van veel mensen. Daarom vieren we Zijn geboorte nog steeds zodat het licht van kerstfeest je
kan verwarmen en inspireren.
´Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn!´
Sinterklaasviering
Vandaag hebben we ondanks de coronamaatregelen een prachtig Sinterklaasfeest mogen vieren met
alle leerlingen. De Pieten hebben de leerlingen door middel van een videoboodschap toegesproken
en hen verteld dat de cadeautjes verstopt lagen op een geheime plek.
Of het de leerlingen gelukt is de cadeautjes op te sporen zullen zij u vast vertellen
wanneer zij vandaag thuiskomen.

Wisselingen werkzaamheden
In week 50 in juf Nienke afwezig op donderdag en vrijdag. Meester Romke neemt de werkzaamheden
op de donderdag in groep 6/8 over en meester Jannes staat op de vrijdag voor groep 7.

Kerstviering
Op donderdag 17 december vieren we samen met de leerlingen om 17.00 uur het
Kerstfeest op school. De viering zal tot 18.30 uur duren. Tijdens de viering zal er ook
gezamenlijk gegeten worden. We willen u daarom vragen om uw kind op deze dag
een plastic tas met een bord, beker en bestek voorzien van naam mee te geven naar
school. De leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.

Afwezigheid juf Elisabeth
Op donderdag 17 december wordt juf Elisabeth opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Zij
hoopt in de vakantie weer voldoende aan te sterken om hierna weer aanwezig te kunnen zijn op onze
school. Juf Annet neemt de werkzaamheden vanaf 17 december over voor groep 1 en zal dit blijven
doen totdat juf Elisabeth volledig hersteld is. Juf Gea neemt in deze periode de werkzaamheden in
groep 5 op de vrijdagmiddag over.
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Agenda
Zondag 06 december 2020

2e advent

Zondag 13 december 2020

3e advent

Donderdag 17 december 2020

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Donderdag 17 december 2020

Kerstviering van 17.00 uur – 18.30 uur

Vrijdag 18 december 2020

Start Kerstvakantie leerlingen 12.00 uur vrij

Vrijdag 18 december 2020

Skoallenijtsje

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