SKOALLENIJTSJE 407
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. We lezen in deze periode uit Marcus,
dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus vertelt het ene
na het andere verhaal, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn boodschap is
voor alle mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de klas en
dat ze ogen blijven openen voor het goede nieuws in de wereld van vandaag.

Winterfeest
Met een warm gevoel kijken we terug naar het winterfeest op vrijdag 18 februari. Tijdens het feest
stond het thema `Er is genoeg´ centraal. Jezus liet op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf
met vijf broden en twee vissen zien dat God voor mensen zorgt. Tijdens het feest hebben wij voor
elkaar kunnen zorgen door met elkaar te delen. We hebben genoten en willen u hartelijk danken voor
uw inbreng! Er was (meer dan) genoeg.

Himmeldei
Het voorjaar komt er weer aan, heerlijk dat het zonnetje weer begint te schijnen. Hoe fijn is
het dan om samen met de kinderen naar buiten te gaan, en wat mooi is het dat je dan ook
iets terug kunt doen voor de natuur.
CBS De Eker doet daarom mee aan de Himmeldei. Op een nader te noemen moment gaan we er
samen met de kinderen op uit om de omgeving schoon te maken. De Klyster regelt met de gemeente
al het benodigde materiaal en aan het einde van de dag wordt alle gevonden zwerfafval opgehaald.

Zelftesten
In de afgelopen periode is het aantal positieve testuitslagen flink gestegen. Steeds vaker is er hierbij
sprake van een tweede besmetting. De leerlingen van de groep 6 t/m 8 ontvangen iedere maandag 2
zelftesten van de leerkracht.
We stellen u er graag nogmaals van op de hoogte dat we ook de leerlingen van groep 1 t/m 5 de
mogelijkheid willen bieden een aantal zelftesten van de school te ontvangen. Wanneer iemand binnen
uw gezin een positieve testuitslag heeft ontvangen kunt u gerust een aantal zelftesten aanvragen. U
kunt de zelftesten aanvragen via directie@cbs-de-eker.nl

Agenda
Vrijdag 25 maart 2022
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