SKOALLENIJTSJE 398
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
We lezen met de leerlingen verhalen waarin het thema ‘Wat is je plan’ centraal staat. Jakob
krijgt met een slim plan niet alleen de zegen van hun vader maar ook een grote kudde bij
elkaar.
Jakob maakt voortdurend plannen maar handelt soms ook heel impulsief. Hij ontdekt dan dat het toch
anders loopt dan hij gedacht had. Hij ontdekt dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes
en beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms
worstelt hij ook met hem.
Bij het thema ‘Wat is jouw plan’ praten we met de leerlingen over hun plannen. En wat doe je als alles
net even anders loopt dan je gedacht had? We luisteren naar verhalen over weerbaarheid en
improvisatievermogen én over vertrouwen. De verhalen laten zien dat je er niet alleen
voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

Schoolreisje
Anders dan vermeld op het activiteitenrooster gaan de groepen 3,4 en 5 op donderdag 23 september
2021 op schoolreisje. Deze aanpassing is nodig in verband met de beschikbaarheid van het
attractiepark i.c.m. het vervoer. De groepen 1 en 2 en de groepen 6, 7 en 8 gaan wel zoals eerder
aangegeven op maandag 20 september op schoolreisje.
Groep 1/2

Datum
Locatie
Kosten

: maandag 20 september 2021
: Sanjes Fertier
: € 20,-

Groep 3/4/5

Datum
Locatie
Kosten

: donderdag 23 september 2021
: Attractiepark Duinenzathe
: € 25,-

Groep 6/7/8

Datum
Locatie
Kosten

: maandag 20 september 2021
: Attractiepark Slagharen
: € 32,50

Alle leerlingen worden ’s ochtends om 08.25 uur op school verwacht zodat zij gezamenlijk met de
leerkracht de dag kunnen beginnen. Inhoudelijke informatie over het schoolreisje ontvangt u
binnenkort van de groepsleerkracht.

Bereikbaarheidsformulier
Alle leerlingen hebben in de afgelopen week een bereikbaarheidsformulier mee naar huis
gekregen. We willen u vragen dit formulier in te vullen en het daarna weer mee te geven
naar school. De leerkrachten bewaren deze formulieren in de groepsmap. We vinden het
prettig wanneer alle leerkrachten in het bezit zijn van de juiste informatie.
Tevens krijgt iedere oudste leerling uit het gezin in week 37 de schoolkalender mee naar huis. In deze
schoolkalender staan alle activiteiten vermeld van dit schooljaar. Eveneens kunt u hierin allerlei
praktische informatie vinden.
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Bezoek schoolverpleegkundige groep 2
Op 21 en 22 september 2021 komt de schoolverpleegkundige langs. Ouders en verzorgers van
leerlingen geboren in 2016 zijn in de afgelopen periode schriftelijk uitgenodigd voor dit onderzoek.

Schoolplein
We ervaren steeds vaker dat er veel vuilnis (waaronder glas) op het plein achtergelaten
wordt door jongeren die ’s avonds op het plein samenkomen. 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.

Ouderbijdrage
In een eerder skoallenijtsje hebben wij u er reeds van op de hoogte gesteld dat de inning van de
ouderbijdrage 2020/2021 aan het begin van schooljaar 2021/2022 zal plaatsvinden. Deze inning is
samen met het schoolreisje verschoven in verband met de maatregelen rondom Corona.
De inning van de ouderbijdrage 2020/2021 zal in oktober plaatsvinden. We zullen hierbij echter alleen
de kosten van het schoolreisje innen en geen structurele bijdrage van € 6,00. Deze structurele kosten
worden bij de inning van 2021/2022 in mei/juni wel weer gewoon in rekening gebracht.

Aanwezigheid juf Lucie
Ondanks het feit dat het herstel van juf Lucie nog enige tijd nodig heeft zijn we heel blij u
te kunnen vertellen dat juf Lucie zo nu en dan weer even aanwezig is op onze school.
Tijdens haar aanwezigheid heeft zij in een kleine setting interactief contact met een
aantal leerlingen uit onder andere groep 4 en 5.
We vinden het erg fijn dat we juf Lucie weer kunnen begroeten binnen de school en hopen dat zij op
deze wijze haar werkzaamheden binnen het onderwijs weer stukje bij beetje op kan pakken.

Agenda
Woensdag 15 september 2021

Teamscholing – leerlingen vrij

Maandag 20 september 2021

Schoolreisje groep 1/2 en groep 6, 7 en 8

Woensdag 22 september 2021

Cultuurdag groep 5/6

Donderdag 23 september 2021

Schoolreisje groep 3,4 en 5

Vrijdag 24 september 2021

Skoallenijtsje

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