SKOALLENIJTSJE 406
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Het thema van deze periode is ´vijfduizend volgers´. In onze tijd zijn veel mensen te
volgen op sociale media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In
Jezus´ tijd bestonden deze sociale media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel
mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je Jezus volgt.
Het gaat Jezus niet om het aantal ´likes´, hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig
hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij
bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden en twee vissen.
Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren
eigenlijk nog maar het begin!

Parro app
In de afgelopen periode hebben wij u reeds op de hoogte gesteld over de introductie van de Parro
app. Vandaag ontvangt u van ons een mail met een uitnodiging. Na het accepteren van deze
uitnodiging is de app klaar voor gebruik. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met meester Romke Hekstra via r.hekstra@cbs-de-eker.nl

Adviesgesprekken / 10 minuten gesprekken
De rapportbesprekingen en adviesgesprekken in februari kunnen helaas niet fysiek doorgaan en
worden daarom telefonisch of via Microsoft Teams georganiseerd. Binnenkort ontvangt u hierover van
de leerkracht een mail zodat u dit met elkaar af kunt stemmen.
De adviesgesprekken voor de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 worden in
de komende week georganiseerd. De gesprekken voor ouders/verzorgers van
leerlingen uit groep 1 t/m 7 zullen vanaf week 07 plaatsvinden.

Versoepeling quarantaineregels
Eind januari hebben wij u reeds op de hoogte gesteld over de versoepelingen met betrekking tot de
quarantaineregels. Om u zo goed mogelijk te blijven informeren plaatsen we de veranderingen graag
nogmaals in dit skoallenijtsje.
Wanneer een leerling in nauw contact is geweest met een besmet persoon (ook in een gezinssituatie)
dan hoeven zij niet meer in quarantaine. Zij mogen naar school wanneer er geen sprake is van corona
gerelateerde klachten en zij een negatieve uitslag op een zelftest hebben.
Als een leerling geen contact heeft gehad met een positief getest persoon maar wel milde klachten
heeft zoals hoesten, niezen en keelpijn dan mag de betreffende leerling na een negatieve zelftest
weer naar school.
Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 geldt nog steeds het dringend advies om 2 keer per week thuis
een zelftest te doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de zelftest positief is,
blijft de leerling thuis. Als de test negatief is, kan de leerling naar school.
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De zelftesten worden voor de leerlingen van de groep 6 t/m 8 beschikbaar gesteld door de overheid.
Zij ontvangen in de komende periode iedere maandag 2 zelftesten van de leerkracht.
Daarnaast willen we ook de ouders van leerlingen in groep 1 t/m 5 de mogelijkheid bieden een aantal
zelftesten van de school te ontvangen wanneer iemand binnen uw gezin een positieve testuitslag
heeft ontvangen. U kunt in dit geval de zelftesten (zolang de voorraad strekt) aanvragen via
directie@cbs-de-eker.nl

Beslisboom
Het team van AJN jeugdartsen heeft naar aanleiding van de versoepeling van de
quarantaineregels 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.

Toevoeging schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een schoolkalender mee naar huis. Op de
schoolkalender vindt u onder andere een overzicht met vakanties/vrije dagen. In dit overzicht staat
vermeld dat er op dinsdag 07 juni teamscholing plaats zal vinden.
Het betreft de dinsdag aansluitend op Pinksteren. De leerlingen zijn op deze dag vrij. Dit staat echter
niet vermeld in het maandoverzicht van Juni 2022. We willen u daarom vragen om deze aanvulling te
noteren op uw kalender.
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Skoallenijtsje
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