SKOALLENIJTSJE 397
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
De eerste schoolweek is ook dit jaar weer voorbij gevlogen! We zijn blij dat we alle
leerlingen weer kunnen begroeten en kijken terug op een geslaagde start van het
schooljaar. Een start waarbij we elkaar, onder het genot van een kopje koffie en thee,
hebben mogen ontmoeten. Fijn om als ouders, school en kinderen op deze wijze met
elkaar verbinding te kunnen leggen.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het Bijbelboek Genesis.
Jakob krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen.
Later moet hij vluchten. Het is een verhaal waarin voortdurend plannen gemaakt worden, waarna het
vaak toch anders loopt dan gedacht. Hierbij staat het thema ‘Wat is je plan’ centraal.

Activiteiten binnen de school
We starten op 01 september weer met de schoolbibliotheek en boekenpret. Iedere woensdag krijgen
de leerlingen, onder begeleiding van een aantal ouders, de gelegenheid om boeken te lenen. Op deze
wijze willen we de leesontwikkeling van de leerlingen stimuleren.
De luizenmoeders zijn op maandag 30 augustus weer van de partij. Na iedere vakantie komen zij
langs voor de luizencontrole. Wanneer u mee wilt helpen kunt u dit aangeven door een mail te sturen
naar directie@cbs-de-eker.nl.

Wecycle
Aan hergebruik van papier, glas en batterijen zijn we zo langzamerhand al aardig gewend. Maar ook
elektrische apparaten en gereedschappen worden gerecycled. Door te recyclen wordt de afvalberg
kleiner en worden materialen teruggewonnen en hergebruikt. Dit scheelt in de grondstofwinning. Om
kinderen ervan bewust te maken dat kleine elektrische apparaten gerecycled kunnen worden doen wij
vanaf maandag 06 september t/m vrijdag 15 oktober 2021 mee aan de Wecycle actie.
Om de actie tot een succes te maken, vragen wij u met uw kind in huis rond te kijken of er apparaten
voor deze actie in aanmerking komen. Het gaat om kleine, niet meer gebruikte of kapotte elektrische
apparaten met een stekker of batterij. Ze moeten in een boodschappentas passen en mogen niet
gevaarlijk zijn. De apparaten moeten leeg zijn (geen batterijen, stofzakken, frituurvet, etc.) en alle
onderdelen moeten er nog aan zitten.
De apparaten kunnen tijdens de actieperiode ingeleverd worden op school. Er staan
Wecycle-inzamelbakken klaar waar u ze in kunt doen. Als we met elkaar meer dan 75
kleine elektrische apparaten en gereedschappen inzamelen, verdient de school een
cadeau en een wecycle-certificaat. U vindt een lijst met toegestane apparaten in de
bijlage van de mail. Spaart u mee? Alvast bedankt!

Rapporten
Voor de zomervakantie hebben alle leerlingen het rapport mee naar huis gekregen. We willen u
vragen het rapport in de komende week weer mee naar school te geven.
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Alina Zeilmaker
Hallo allemaal,
Mijn naam is Alina Zeilmaker, ik ben 17 jaar oud en woon in Paesens samen met
mijn ouders en twee jongere broertjes. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met mijn
vriendinnen of kijk ik een leuke serie op Netflix.
Ik ben 3e jaars student bij ROC Friese Poort in Dokkum. Ik doe de opleiding tot
onderwijsassistent. Dit jaar is mijn examenjaar en ik mag mijn laatste stage hier in
Anjum uitvoeren. Ik ben elke maandag, dinsdag en vrijdag bij groep 8. Ik kijk ernaar
uit om iedereen te leren kennen en ik hoop op een leuk en leerzaam jaar!
Zending
Op maandagmorgen kunnen de leerlingen geld meenemen voor zendingsdoeleinden. Ze sparen o.a.
voor het kindsponsorprogramma van Compassion. Door een kind te sponsoren, geven we het een
kans op onderwijs, medische hulp, sociaal emotionele groei en geestelijke vorming.

Kennismakingsgesprekken
In het voorgaande schooljaar hebben wij u helaas niet in de school kunnen ontvangen. Vanwege deze
bijzondere situatie hebben wij besloten om in september kennismakingsgesprekken te organiseren.
Ook de leerlingen zijn van harte welkom tijdens deze gesprekken.
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 36. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging van de
groepsleerkracht.
We vinden het ontzettend fijn dat we u allen weer binnen de school mogen
verwelkomen. Voor u de school bezoekt willen wij u vragen de gezondheidscheck te
doen en de 1.5m afstandsregel te blijven hanteren.

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.

Marije de Bruin
Hallo allemaal,
Mijn naam is Marije de Bruin. Ik ben 17 jaar oud en kom uit Ee. Ik zit nu in het
examenjaar van de opleiding onderwijsassistent en kom op maandag, dinsdag en
vrijdag stagelopen.
Ik loop het hele jaar stage in groep 1 bij juf Annet en juf Elisabeth. Ik heb ontzettend
veel zin om dit jaar als onderwijsassistente te helpen in deze groep. Als u nog vragen
heeft stel deze dan gerust
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Agenda
Maandag 30 augustus 2021

Luizencontrole

Maandag 06 september – vrijdag 10 september 2021

Kennismakingsgesprekken

Donderdag 09 september 2021

Ontruimingsoefening

Vrijdag 10 september 2021

Skoallenijtsje

Woensdag 15 september 2021

Studiedag – leerlingen vrij

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