SKOALLENIJTSJE 403
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen,
gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad kun je aanwijzen op de landkaart. Maar een
stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu. We
herkennen dit waarschijnlijk ook in het dorp waar wij mogen wonen. Zo heeft
iedere plek zijn eigen verhaal.
In deze adventstijd gaan we samen met de kinderen op reis naar verhalenstad Bethlehem. We horen
het bijzondere verhaal van Ruth uit Moab. Zij komt met lege handen naar Bethlehem, maar ontdekt
daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa
van Koning David wordt.

Aanvullende maatregelen vanuit de regering
De regering heeft vanwege het oplopende aantal Coronabesmettingen aanvullende maatregelen
bekend gemaakt en op basis hiervan het protocol basisonderwijs opnieuw aangepast. Onderstaand
vindt u een overzicht van de extra uitwerking van de basismaatregelen voor de scholen.
·

Ouders en/of verzorgers komen niet in het gebouw, tenzij het beslist niet anders kan en/of op
uitnodiging van de school. Daarnaast houden alle volwassenen in het gebouw en bij of op het
schoolplein 1,5 meter afstand van elkaar.

·

Onderwijspersoneel werkt zo veel mogelijk thuis, tenzij men onderwijs moet geven of op
school moet zijn in het belang van de leerlingen. Wanneer u bijzonderheden over uw kind met
de leerkracht wilt delen dan verzoeken wij u om dit telefonisch op per mail te doen. De
leerkracht neemt daar waar mogelijk zo spoedig mogelijk contact met u op.

·

Externen komen niet in het schoolgebouw, tenzij dat is voor het geven van onderwijs of in
verband met onderwijsondersteunende activiteiten, zoals bijvoorbeeld logopedie. Stagiaires
en vrijwilligers die onderwijsondersteuning geven zijn ook welkom. Vieringen zoals Sinterklaas
en Kerst moeten zonder externen plaatsvinden.

·

Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag
is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. U kunt in dit
geval gebruik maken van de beslisboom.

·

Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus,
gaan alle huisgenoten in quarantaine. Zij geven de besmetting door aan de school
en volgen de instructies van de GGD en de directie. Ook als ze volledig
gevaccineerd zijn.

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.
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Sinterklaasviering
Helaas is het dit schooljaar, vanwege de aanvullende maatregelen rondom Corona, niet mogelijk om
Sint en Piet op onze school te ontvangen. Wij willen dit feest niet ongemerkt aan ons voorbij laten
gaan. Daarom hebben de groepsleerkrachten allemaal iets leuks bedacht voor de viering op 03
december
De school zorgt voor de aanschaf van de cadeautjes voor alle leerlingen van groep 1
t/m 4 en 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.

Sjoerd Wierda
Dag Allemaal,
Ik ben Sjoerd Wierda. Ik ben 52 jaar oud, getrouwd met juf Annet en ik woon in
Winsum, Groningen. Onderwijs heeft me altijd gefascineerd, maar tijdens de
lockdowns heb ik van dichtbij mogen zien hoe veelzijdig en belangrijk het vak van
leerkracht is. Daarom ben ik dit jaar begonnen aan de Verkorte PABO aan de
Hanzehogeschool in Groningen.
Mijn vorige beroep was software engineer en computers zal altijd een van mijn passies blijven. Verder
hou ik van de Wadden en zijn heerlijke eilanden. Regelmatig zit ik op mijn fiets en geniet ik van de drie
noordelijke provincies. Een paar keer per jaar maak ik een langere fietstocht om te ontdekken wat de
rest van Nederland te bieden heeft. Vaak neem ik een camera mee om het landschap vast te leggen.
Mijn eerste stageperiode van 10 weken ben ik op dinsdag te vinden in groep 3 bij juf Gea. Vanaf de
derde week in februari zal ik verder gaan in groep 5 bij juf Janneke. Ik kijk ernaar uit om iedereen te
leren kennen en ik wil er graag een leerzaam en vooral plezierig schooljaar van maken

Agenda
Zondag 28 november 2021

1e Adventszondag

Vrijdag 03 december 2021

Sinterklaasviering

Vrijdag 10 december 2021
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Hartelijke groet,
Namens het team,
Hetty Jelly Schingenga
Directeur CBS De Eker
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