SKOALLENIJTSJE 390
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Bloemen komen uit de grond, de eerste blaadjes zie je alweer aan de bomen. Allemaal
tekenen dat het voorjaar weer is begonnen. Wat is de natuur toch mooi. En wat kunnen we
genieten van de eerste zonnige dagen! ‘Er wordt een nieuwe dag geboren van knoppen die
op springen staan, en langzaamaan de groene jasjes voor lentekleuren opengaan. De
Schepper strooit Zijn tinten bij dit ontluikend lentefeest en wie van ons kan nog vermoeden
dat het ooit winter is geweest.’

Vrijwillige ouderbijdrage
Het innen van de ouderbijdrage zal dit schooljaar op een nader te bepalen moment plaatsvinden. Dit
in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus en de gevolgen hiervan voor o.a. de
schoolreisjes en het schoolkamp. Zodra wij over deze zaken meer duidelijkheid hebben zullen wij dit
met u delen. U wordt voorafgaand aan de automatische incasso op de hoogte gesteld over de hoogte
van de te innen bijdrage.

Koptelefoons
Alle leerlingen vanaf groep 3 kunnen op de school gebruik maken van een Chromebook.
Voor het werken met dit device hebben zij een koptelefoon nodig. Alle leerlingen krijgen
hiervoor éénmalig in groep 3 een koptelefoon van de school uitgereikt. Bij verlies of
gebreken zorgen de ouders/verzorgers voor vervanging van de koptelefoon.

Afwezigheid juf Lucie
In de afgelopen periode was juf Lucie afwezig in verband met een positieve uitslag van een
Coronatest. Het herstel van juf Lucie zal helaas nog enige tijd duren. Zij is daarom in de komende
weken nog afwezig. Wij wensen haar heel veel beterschap toe.
Juf Anke Hoekstra neemt de werkzaamheden in groep 4 over op de donderdag en de vrijdagochtend.
We zijn ontzettend blij dat zij genegen is de vervanging in de komende periode structureel in te
vullen. Juf Anke is nieuw binnen onze school. In dit skoallenijtsje stelt zij zichzelf dan ook graag even
aan u voor.

Juf Anke Hoekstra
Mijn naam is Anke Hoekstra – de Roos. Mijn voornaam staat, voor mij, voor het
volgende: Aandacht voor anderen, nieuwsgierig, kleurrijk en eerlijk. Daarbij ben ik
een gedreven en enthousiaste jonge vrouw met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Ik vind het heerlijk om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Thuis heb ik twee
kinderen die ik mag begeleiden, maar in mijn hart en in mijn hoofd heb ik ruimte
voor meer kinderen. Daarom ben ik begonnen aan de PABO aan NHL Stenden. Ik
hoop en verwacht over een jaar af te kunnen studeren. Ik zal mijn uiterste best doen
om, met aandacht en enthousiasme, jullie kinderen te begeleiden.
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Actie Kamp Morra
Misschien heeft u al gehoord van de actie Kamp Morra. Dit is een
initiatief van drie jonge vrouwen die de vluchtelingen problematiek
onder de aandacht wil brengen. Op 2 april willen ze 4222 poppen
plaatsen op een weiland in Morra. Deze poppen staan symbool voor
de alleenreizende vluchteling kinderen in en rond kamp Moria op het
Griekse eiland Lesbos.
Jezus moest ook vluchten, als baby moest hij vluchten naar Egypte
God vraagt ons om zorgzaam te zijn voor vreemdelingen. Het goede
te doen voor je naaste. We hopen en bidden dat deze actie zich als
een olievlek mag verspreiden net zoals de verkondiging van de
opstanding van Jezus als een olievlek iedereen wereldwijd mag
bereiken.
In samenwerking met de PKN Anjum wil onze school een steentje
bijdragen aan deze actie. De groepen 6 t/m 8 zullen dit doen door
poppen te maken voor deze actie.

Tennisclub Metslawier

Lijkt het jou leuk om te tennissen? We starten op dinsdag 16 maart 2021 met een reeks van 10 lessen
De kosten voor deze lessen bedragen 40 euro voor de jeugd en 60 euro voor een volwassene.
Opgeven kan via info@tcmetslawiereo.nl of via een bericht naar 0651122318.
U kunt op volgende tijden komen tennissen: Dinsdag 17:00 – 17:50 uur (6 t/m 10 jaar)
Dinsdag 17:50 – 18:40 uur (11 t/m 15 jaar)
Dinsdag 18:40 – 19:30 uur (volwassenen)

Agenda
Zondag 28 maart 2021

Palmzondag

Donderdag 01 april 2021

Skoallenijtsje

Vrijdag 02 april 2021

Goede Vrijdag

Maandag 04 april 2021

Paasmaandag

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