SKOALLENIJTSJE 408
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Als we de Bijbelverhalen van deze periode lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het
water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en
hoe Hij de kleinste vooropstelt.
Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus
sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht
zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God
altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin.

Zelftesten
Het kabinet heeft besloten de coronamaatregelen voor het onderwijs nog verder te versoepelen. Zo
vervalt het advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw om twee keer per week een
zelftest te doen. Wel blijft het advies om bij klachten een zelftest te doen. Het gebruik van een zelftest
is altijd vrijwillig.
De zelftesten worden ook in de komende periode via de school verstrekt. In groep 6 t/m 8 zal dit
echter niet meer structureel maar op aanvraag plaatsvinden. Wanneer u geen zelftesten meer op
voorraad heeft kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Hij/zij zorgt er dan voor dat uw kind een
aantal zelftesten mee naar huis krijgt.

Himmeldei
Op maandagmiddag 28 maart 2022 doet CBS De Eker mee aan de Himmeldei. We
gaan 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. Eventuele aanvullende inhoudelijke
informatie ontvangt u van de groepsleerkracht.

Camera toezicht
In de afgelopen jaren hebben we vele malen geschreven over vernieling en vervuiling van het
schoolplein. Helaas blijft dit een terugkerend thema. Onlangs zijn het plein aan de Burmaniastrjitte en
het plein aan de Mûnebuorren beide voorzien van een camera. We hopen met het plaatsen van de
camera’s het gevoel van veiligheid om de school te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkomen.
Daarnaast kunnen wij bij vernielingen de beelden opvragen en de desbetreffende personen
aanspreken.

Nationale Buitenlesdag
Op Buitenlesdag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen
goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Op
dinsdag 05 april is het Nationale Buitenlesdag. Ook onze school doet dit jaar mee!
Voor iedere groep wordt op deze dag een buiten les georganiseerd.
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Lentefair op donderdag 14 april 2022
Het voorjaar is begonnen en de zon schijnt inmiddels volop. Toch wordt dit alles overschaduwd door
de situatie in Oekraïne. Op donderdag 14 april organiseert CBS De Eker een Lentefair. Enkele dagen
voor Pasen, waarop we het feest van Hoop met elkaar mogen vieren willen wij ons graag samen
inzetten om ook hoop aan andere mensen te kunnen bieden.
Door middel van dit bericht willen wij u en alle andere geïnteresseerden dan ook van harte uitnodigen
om langs te komen op dinsdag 14 april tussen 14.30 en 17.00 uur.

De groepsleerkrachten zullen in de komende periode samen met de leerlingen een inbreng maken
voor de Lentefair. Daarnaast helpt de Activiteitencommissie onder andere bij het maken van
Paasstukjes. Deze worden tevens tijdens de Lentefair verkocht.
Om de Lentefair tot een succes te maken kunnen we ook uw hulp gebruiken. Wanneer u iemand bent
of kent die ons graag wil helpen met schminken, een loterij, spelletjes, muziek op het plein of een
eigen inbreng dan kunt u contact opnemen met één van de groepsleerkrachten. We kijken dan graag
samen met u naar de mogelijkheden.
U kunt tijdens de Lentefair ook een donatie doen door uw lege flessen in te leveren op het plein. De
opbrengst van deze inzamelingsactie zal toegevoegd worden aan de totale opbrengst. We hopen op
een stralende dag met een prachtige opbrengst voor Oekraïne. Graag tot ziens op donderdag 14 april.
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Agenda
Maandag 28 maart 2022

Himmeldei

Dinsdag 05 april 2022

Buitenlesdag

Vrijdag 08 april 2022

Skoallenijtsje

Donderdag 14 april 2022

Lentefair

Vrijdag 15 april 2022

Goede Vrijdag

Maandag 17 april 2022

Paasmaandag

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