SKOALLENIJTSJE 404
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
In deze adventstijd zijn we samen met de kinderen op reis naar verhalenstad Bethlehem.
We hebben geluisterd naar het bijzondere verhaal van Ruth uit Moab. Eeuwen later gaan
Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. Daar wordt Jezus geboren: een koningskind, de
Messias, de Zoon van God.
Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen
dat ze in Bethlehem moeten zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Bethlehem komt
iemand die voor mensen zal zorgen!

Zelftesten bovenbouw
We hebben helaas de zelftesten voor de leerlingen van de bovenbouw tot op heden nog niet mogen
ontvangen. Het blijkt dat het ministerie iets meer tijd nodig heeft om alle scholen van zelftesten te
kunnen voorzien.
Wanneer de testen geleverd worden krijgt iedere leerling uit de bovenbouw twee zelftesten mee naar
huis. Het uitdelen van de zelftesten zal daarna wekelijks plaatsvinden. Het gebruik van een zelftest is
een dringend advies en wordt uitsluitend thuis afgenomen.

Kerstviering
Op donderdag 23 december vieren we samen met de leerlingen het Kerstfeest op school. Alle
leerlingen worden om 17.00 uur op school verwacht. Tijdens de viering wordt er onder andere
gezamenlijk gegeten. Alle leerlingen zijn op deze dag om 12.00 uur vrij van school.
Wij willen u vragen om uw kind(eren) ´s ochtends alvast de 4 B’s in een aparte tas mee naar
school te geven. De 4 B’s bestaan uit een bord, beker, bestek en een bakje en zijn voorzien
van naam. Na het diner krijgen de leerlingen de 4 B’s weer mee naar huis. We sluiten de
avond om 18.30 uur af.

Agenda
Zondag 12 december 2021

3e Adventszondag

Zondag 19 december 2021

4e Adventszondag

Donderdag 23 december 2021

Kerstviering

Vrijdag 24 december 2021
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