SKOALLENIJTSJE 400
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Over een week staat de herfstvakantie alweer voor de deur. Zowel de kinderen als de
leerkrachten kunnen even bijkomen van de start van het nieuwe schooljaar.
Een aantal weken geleden zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende
periode lezen we de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij
eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk
genoeg om zich met elkaar te verzoenen.

Aanleg van glasvezel in uw straat
Aannemer Euronet infratechniek legt in opdracht van Kabelnoord een nieuw glasvezelnetwerk aan in
Anjum en omstreken. Over enkele dagen starten ook de graafwerkzaamheden in de Burmaniastrjitte.
We kunnen niet inschatten wat de gevolgen hiervan zijn met betrekking tot de verkeersveiligheid in
deze straat en willen u daarom vragen om tijdens de periode van graafwerkzaamheden een extra
oogje in het zeil te houden tijdens het halen en brengen.
Kinderboekenweek 2021 – Worden wat je wil
Op woensdag 06 oktober hebben we de kinderboekenweek op feestelijke wijze met elkaar geopend.
Veel kinderen kwamen op deze dag verkleed naar school, passend bij het thema.
Tijdens de opening hebben de groepen een leuke quiz gedaan. Overige activiteiten met
betrekking tot de kinderboekenweek zullen onder begeleiding van de leerkracht
plaatsvinden in de eigen groep.

Gymnastiekvereniging Animo
Jippie, we zijn weer los met gymles! Kom je ook gezellig langs bij Gymnastiekvereniging Animo?
In september zijn we weer begonnen met gymlessen. Iedere dinsdagmiddag worden er gymlessen
voor peuters en basisschoolkinderen georganiseerd in de gymzaal in Anjum. De lessen worden
gegeven door onze enthousiaste gymjuffen Anke Hiemstra en Aukje Groen. Om de beurt geven zij les
samen met één van onze hulpjuffen. Je leert hier van alles en nog wat, van turnen tot apenkooi. De
tijden en kosten zijn als volgt.
Peuters
Groep 1 en 2
Groep 3, 4 en 5
Groep 6, 7 en 8

: 17.00
: 17.30
: 18.15
: 19.00

–
–
–
–

17.30 uur
18.15 uur
19.00 uur
19.45 uur

€ 5,- per maand
€ 7,- per maand
€ 7,- per maand
€ 7,- per maand

Kom je gezellig langs? De eerste 2 lessen zijn gratis!
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Afscheid miss Irma
Op maandagochtend 25 oktober nemen wij afscheid van miss Irma. Zij is, als native speaker, vele
jaren werkzaam geweest op onze school en de school in Lioessens. Vanaf 25 oktober mag zij gaan
genieten van haar welverdiende pensioen.
Miss Irma wordt op deze ochtend door alle groepen in het zonnetje gezet. Rondom het middaguur
vertrekt zij naar Lioessens waar zij aansluitend afscheid zal nemen.
Schoenendoosactie
CBS De Eker en de Protestantse Gemeente in Anjum werken samen mee aan de
Schoenendoosactie.
In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen we
mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare
spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?
Schoenendoosactie
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de leerlingen een
schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of
verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed
en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar
kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van
bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse
verhalen.
Hoop en toekomst
De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde
schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in
vluchtelingenkampen hebben soms niet eens een eigen knuffel. En
jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf
geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze
perspectief en voelen ze zich gezien.
Impactvolle actie
Ook voor onze leerlingen is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en
liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan
een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze nadenken over thema’s zoals
eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde.
Uw hulp is welkom
Uw kind krijgt volgende week een actiefolder mee waarin u meer leest over de Schoenendoosactie:
hoe het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een
bijdrage van € 5,- per doos nodig. We willen vragen of u die kunt overmaken of in de envelop kunt
stoppen die bij de folder zit. Die mag dan mee terug naar school. In de kerk zal ook gecollecteerd
worden voor de organisatie en het transport.
Inleverdatum
Wanneer u samen met uw kind de schoenendoos gevuld heeft mag
uw kind deze samen met u inpakken/versieren en op school
inleveren vóór donderdag 04 november 2021. Daarna worden de
gevulde dozen naar de kerk gebracht waar op 7 november een
zendingsdienst wordt gehouden en de overige dorpsbewoners de
gelegenheid krijgen om hun doos in te leveren.
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Agenda
Zaterdag 16 oktober – zondag 24 oktober 2021

Herfstvakantie

Maandag 25 oktober 2021

Luizencontrole

Vrijdag 29 oktober 2021

Skoallenijtsje

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