SKOALLENIJTSJE 401
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
We luisteren in de komende weken naar de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige
verhalen, waarin veel herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn
jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet
voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen diezelfde broers bij hem graan kopen.
Het thema van deze periode is “In je dromen!”. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf
en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag
misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent
dat het ‘maar een droom’ was. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang
voor bent.

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 02 november doen we als school mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Wij willen u daarom vragen om uw kind(eren) op deze dag de 4 B’s mee naar
school te geven. De 4 B’s bestaan uit een bord, beker, bestek en een bakje en zijn
voorzien van naam. We willen u vragen de 4 B’s in een apart tasje mee te geven
naar school.
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland samen aan
tafel voor een gezond ontbijt. Het ontbijt wordt samengesteld volgens de richtlijnen van het
Voedingscentrum en bevat een keuze aan gezonde ontbijtproducten. Zo leren kinderen op een
feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten.

Bewegingsonderwijs
Op dinsdag 02 november kunnen we vanwege onderhoudswerkzaamheden geen gebruik maken van
de sporthal. De kinderen hoeven deze dag geen gymkleding mee te nemen naar school. Wanneer het
weer gunstig is gaan de leerlingen tijdens de les naar buiten. De lessen op het plein zullen
plaatsvinden onder begeleiding van de groepsleerkracht.

Schoenendoosactie
In dit skoallenijtsje herinneren wij u graag nog even aan de schoenendoosactie. De versierde dozen
kunnen t/m woensdag 03 november 2021 ingeleverd worden op onze school.
Op donderdag 04 november 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. We hopen ook dit jaar weer een mooie
bijdrage te kunnen leveren aan deze actie.
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Agenda
Dinsdag 02 november 2021

Nationaal Schoolontbijt

Woensdag 03 november 2021

Dankdag Gewas en Arbeid

Donderdag 04 november 2021

Ophaaldag actie schoenendoos

Vrijdag 12 november 2021

Skoallenijtsje

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