SKOALLENIJTSJE 405
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het
oudste van de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in
de woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij.
In de hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar verder
gaat door het land. Steeds meer mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen
ze van dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.

Parro app
In de afgelopen periode hebben we in groep 1 de Parro app geïntroduceerd. Het werken met deze
app werd als zeer positief ervaren. We hebben daarom besloten dat we de app in alle groepen gaan
introduceren. U ontvangt voor de voorjaarsvakantie een mail met een uitnodiging. Na het accepteren
van deze uitnodiging is de app klaar voor gebruik.
Door middel van de Parro 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. Wilt u meer
weten over Parro? Lees dan verder op www.parro.com.

Skoallenijtsje winter
We vinden het fijn om u als ouders/verzorgers gedurende het gehele schooljaar op de hoogte te
houden. We doen dit door middel van het skoallenijtsje. Tweemaal per jaar komt er een speciale editie
van het skoallenijtsje uit (winter/zomer).
In de speciale editie kunt u een inbreng vinden uit alle groepen. Vanwege de vervroegde
Kerstvakantie ontvangt u het winter skoallenijtsje op vrijdag 18 februari 2022.

Wecycle
In de afgelopen periode hebben we meegedaan aan Wecycle. In totaal deden 163 basisscholen mee
aan deze actie waarbij ruim 16.000 kilo aan kleine apparaten ingezameld werd voor recycling.
Namens iedere school die deelneemt aan deze inzamelactie doneerde Wecycle een verjaardagsbox
aan Stichting Jarige Job. Daarnaast was deze landelijke e-waste inzameling goed voor een cheque
van € 10.000 aan de stichting.
Als dank voor de inzet krijgt de school een recyclecertificaat en een bedankje van het team ‘Stichting
Jarige Job’. We willen u bedanken voor uw inzet.
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GGD
In de komende periode worden de ouders en verzorgers van 9-jarige kinderen schriftelijk
uitgenodigd voor een consult bij de schoolarts. In verband met de huidige richtlijnen rondom
Corona zal het consult plaatsvinden op het consultatiebureau in Dokkum.
Data GGD

Vrijdag 04 februari 2022
Vrijdag 11 februari 2022

Aanwezigheid juf Lucie
Juf Lucie is in de komende periode twee keer per week aanwezig op onze school. Tijdens haar
aanwezigheid heeft zij in een kleine setting interactief contact met een aantal leerlingen uit groep 5.
Het herstel heeft nog enige tijd nodig maar we hopen dat juf Lucie op deze wijze haar
werkzaamheden binnen het onderwijs weer stukje bij beetje op kan pakken. We wensen haar
nogmaals veel beterschap en een spoedig herstel toe.

Agenda
Woensdag 26 januari 2022

Start Nationale voorleesweek groep 1/2

Vrijdag 04 februari 2022

Afsluiting Nationale voorleesweek groep 1/2

Vrijdag 04 februari 2022

Skoallenijtsje

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