SKOALLENIJTSJE 388
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Terwijl ik dit schrijf loopt de laatste week van ‘onderwijs op afstand’ ten einde. We vinden het
ontzettend fijn dat we alle leerlingen vanaf maandag 08 februari weer mogen verwelkomen op onze
school. In dit skoallenijtsje vindt u vooral informatie over een aantal praktische zaken m.b.t. de
organisatie van het onderwijs vanaf 08 februari 2021.

Lesmateriaal
Aangezien we vanaf maandag de lesmaterialen nodig hebben om op school onderwijs
te kunnen geven willen we u vragen om uw kind aanstaande maandag deze
lesmaterialen weer mee terug te geven naar school. Tevens willen we u verzoeken het
Chromebook z.s.m. in te leveren.

Document regels en afspraken (herstart)
Voor de herstart van het onderwijs hebben wij het document met regels en afspraken uit de vorige
periode aangepast. De huidige maatregelen en adviezen van de minister van OCW en de PO-raad
zijn hierin verwerkt. Er is een belangrijke aanpassing gedaan in onder andere de start- en eindtijden
van het onderwijs.
We willen u vragen om deze regels en afspraken aandachtig door te lezen en deze in de komende
periode te hanteren. Het document wordt toegevoegd als bijlage van de e-mail waarin u ook dit
skoallenijtsje ontvangt.

Contact
Helaas kunnen wij u als ouder/verzorger nog niet in de school ontvangen. Neem gerust
telefonisch of per mail contact met ons op wanneer u voorafgaand aan de schooldag
nog even iets wilt melden dat van belang is voor de begeleiding van uw kind.

Schoolplein
Het schoolplein is tijdens schooluren uitsluitend toegankelijk voor leerlingen. Komt u uw kind eerder
halen voor bijvoorbeeld tandartsbezoek o.i.d. dan kunt u het beste bij het hek even bellen, zodat we u
kunnen helpen. We zijn te bereiken via het volgende telefoonnummer 0519 - 321387

CITO toetsen
De CITO toetsen worden ieder schooljaar in januari en juni afgenomen. Vanwege de
lockdown hebben we de afname van de toetsen in januari moeten verschuiven. De
toetsen voor de leerlingen van groep 8 worden afgenomen in week 06/07 zodat de
resultaten meegenomen kunnen worden tijdens de adviesgesprekken. De toetsen voor de
leerlingen van groep 3 t/m 7 worden afgenomen in week 09/10.
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Rapport
Alle leerlingen krijgen op maandag 15 februari 2021 hun rapport mee naar huis. In het rapport worden
alle behaalde resultaten van de leerlingen opgenomen. Helaas kunnen de leerkrachten het rapport
niet volledig invullen. Dit komt onder andere door het ontbreken van de hierboven genoemde CITO
scores. Deze worden normaliter verwerkt in het rapport. Desalniettemin hopen wij u een zo goed
mogelijk beeld te kunnen geven van de ontwikkeling van uw kind(eren).
De leerlingen van groep 1 en 2 ontvangen normaal gesproken op dit moment geen rapport maar
vanwege deze bijzondere situatie krijgen zij deze keer een herinneringsmapje mee naar huis.

Adviesgesprekken / 10 minuten gesprekken
De rapportbesprekingen en adviesgesprekken in februari kunnen helaas niet fysiek doorgaan en
worden op een later moment telefonisch of via Microsoft Teams georganiseerd. Binnenkort ontvangt u
hierover van de leerkracht een mail zodat u dit met elkaar af kunt stemmen.
De adviesgesprekken voor de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 worden in
de komende weken georganiseerd. De gesprekken in groep 1 en 2 zullen plaatsvinden
in week 09 en in week 11 zullen de gesprekken voor ouders/verzorgers van leerlingen
uit groep 3 t/m 8 plaatsvinden.

Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs voor leerlingen in het basisonderwijs is toegestaan. Er wordt echter een voorkeur
uitgesproken over de organisatie van buitenlessen. We hebben er daarom voor gekozen om de lessen
bewegingsonderwijs daar waar mogelijk buiten te organiseren. Wanneer het weer dit echter niet
toelaat zullen de lessen voor groep 5 t/m 8 plaatsvinden in de sporthal. De leerkrachten nemen in dit
geval desinfecterende handgel mee zodat de leerlingen de handen voor en na de lessen kunnen
ontsmetten. We doen dit met name omdat we niet als enige school gebruik maken van de gymzaal en
we eventuele risico’s zoveel mogelijk uit willen sluiten.
Groep 3 en 4 kunnen vanwege de richtlijnen niet tegelijkertijd bewegingsonderwijs volgen in de
sporthal. De leerkrachten zullen het bewegingsonderwijs voor deze groepen in de komende periode
buiten of in het speellokaal organiseren.

Ventilatie
Net zoals in de voorgaande periode zullen we de lokalen in de school regelmatig
luchten. We doen dit bij voorkeur op momenten dat de leerlingen pauze hebben. 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.

Agenda
Zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 05 maart 2021

Skoallenijtsje

Hartelijke groet,
Namens het team,
Hetty Jelly Schingenga
Directeur CBS De Eker
CBS De Eker | Burmaniastrjitte 1a | 9133 MV Anjum |  0519-321387 |  directie@cbs-de-eker.nl | www.cbsdeeker.nl

