SKOALLENIJTSJE 402
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Na het verhaal van Jakob en Esau laten ook de verhalen over Jozef ons weten dat
vergeving het laatste woord heeft. Zo laten de verhalen zien hoe mensen samen verder
kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. En de verhalen maken duidelijk dat mensen er
ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest,
ook toen hij in de put zat en in de gevangenis.

Pilot Parro app
In week 46 starten de leerkrachten van groep 1 met een pilot van de Parro app. De Parro app wordt
ingezet bij de communicatie met ouders. Door middel van de app kunnen we u gemakkelijk op de
hoogte houden. U ontvangt berichten, mededelingen en het laatste nieuws direct op uw telefoon en/of
tablet. Tevens kunnen we ook heel eenvoudig foto's met u delen, zodat u kunt meegenieten van de
activiteiten van uw kind(eren).
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 1 worden hierover in week 46 op de hoogte gesteld.
Na een proefperiode van 5 weken wordt het gebruik van de app geëvalueerd. Na de evaluatie hopen
wij de app in alle groepen in te kunnen zetten. Wilt u meer weten? Lees dan verder op
www.parro.com.

Schoolfotograaf
Met veel plezier laat ik u weten dat de schoolfoto’s klaar zijn. In de komende week ontvangt uw kind
een inlogkaart met daarop een voorbeeldfoto en een persoonlijke inlogcode.
De inlogkaart met unieke code geeft u als ouder/verzorger toegang tot de webwinkel van
www.nieuweschoolfoto.nl Hier kunt u foto’s van uw kind(eren) bekijken en bestellen.
Wanneer u uw bestelling voor 23 november plaatst zullen er geen verzendkosten in rekening
worden gebracht.

Schoenendoosactie
Op donderdag 04 november zijn de gevulde schoenendozen opgehaald door de diaconie van de
Protestantse gemeente van Anjum. We hebben als school maar liefst 63 prachtig versierde dozen
verzameld. We zijn trots op deze geweldige opbrengst waarmee we andere kinderen een warm hart
toe kunnen dragen.
Naast de schoenendoosactie kunnen de leerlingen ook op school sparen voor arme kinderen. Elke
maandagmorgen mogen zij geld meenemen voor het zendingsdoel van de school. Ze sparen dan voor
het sponsorprogramma van Compassion.
Onze school sponsort Christian. Een jongen van 16 jaar. Christian is geboren op 27 januari 2005 en
woont samen met zijn ouders in de regio Zamboanga del Sur, Philippines. We sponsoren hem sinds
hij 09 jaar oud was. Door middel van het sponsoren, hopen we hem een kans te geven op een betere
toekomst. Spaart u met ons mee?
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Sinterklaasfeest
Op vrijdag 03 december om 08.30 uur komt Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op school. Hoe de Sint
aankomt is ook dit jaar weer een verrassing. U bent als ouder / verzorger van harte welkom om samen
met ons de Sint en zijn Pieten op het plein te verwelkomen.
Na het welkom gaan alle leerlingen naar binnen om het Sinterklaasfeest te vieren. De school zorgt
voor de aanschaf van de cadeautjes voor alle leerlingen van groep 1 t/m 4.
In de groepen 5 t/m 8 trekken de leerlingen een lootje. Zij maken een surprise of een
gedicht voor de medeleerling. De surprise staat in het teken van het cadeau of wordt
gericht op de leerling en zijn/haar talenten. Eventuele verdere inhoudelijke informatie
ontvangt u van de groepsleerkracht.

Voorlichting spraak-taalontwikkeling bij kinderen
Beste ouders van groep 1 & 2 en eventuele andere belangstellende ouders,
Mijn naam is Marit Hoekstra, ik ben 20 jaar en studeer de bachelor Logopedie aan de
Hanzehogeschool Groningen. Momenteel loop ik mijn afstudeerstage bij Logopediepraktijk Dokkum.
Bij veel ouders komt het wel eens voor dat er twijfels ontstaan over de spraak-taalontwikkeling van
hun kind.
Op vrijdag 26 november zal ik een voorlichting geven over de verschillende aspecten van de spraaktaalontwikkeling van kinderen, en hoe jullie als ouders hierin ondersteuning kunnen bieden.
Na een inloop met koffie en thee, zal ik informatie geven over afwijkende mondgewoonten bij
kinderen, de normale spraak/taalontwikkeling, het herkennen van een achterstand of stoornis in deze
ontwikkeling en zal ik ook tips en adviezen geven hoe de taal bij kinderen gestimuleerd kan worden.
Bij interesse, bent u van harte welkom!
Wat
Wanneer
Waar

: Voorlichting spraak-taalontwikkeling bij kinderen
: Vrijdag 26 november, 08:30 – 09:15
: Gemeenschapsruimte CBS De Eker

Met vriendelijke groet,
Marit Hoekstra,
Student Logopedie

Beslisboom
Het team van AJN jeugdartsen heeft naar aanleiding van de nieuwe regelgeving de
beslisboom voor de basisschool 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.

Agenda
Vrijdag 26 november 2021
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Hartelijke groet,
Namens het team,
Hetty Jelly Schingenga
Directeur CBS De Eker
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