SKOALLENIJTSJE 409
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Hoop op een betere toekomst, op iets hopen in de zin van naar iets uitkijken, hopen dat
iets doorgaat, hopen op verlossing. Er zijn verschillende vormen van hoop. Veel
Bijbelverhalen voeden het gevoel van hoop. Met Pasen vieren we dat God mensen
altijd kan helpen. Zelfs als je denkt dat het nooit meer goed komt.

Projectweek techniek
In week 16 staat de projectweek Techniek op de planning. Tijdens deze week werken we samen met
meester Hans aan het thema ‘communicatie’. Meester Hans zal gedurende de week lessen verzorgen
in alle groepen. Tijdens de lessen werken de leerlingen met lego en andere technische materialen.

Koningsontbijt/Koningsspelen en meester/juffendag
Op vrijdag 22 april vieren wij het Koningsontbijt, de Koningsspelen en de meester/juffendag. We
sluiten op deze wijze de periode voorafgaand aan de meivakantie feestelijk met de kinderen af.
Wij willen u vragen om uw kind(eren) op deze dag de 4 B’s mee naar school te geven. Deze worden
gebruikt tijdens het Koningsontbijt. De 4 B’s bestaan uit een bord, beker, bestek en een bakje en zijn
voorzien van naam. Gelieve de 4 B’s in een apart tasje mee te geven naar school.
Uw kind hoeft op deze dag geen pauzehap mee te nemen. De leerlingen van groep 5 t/m
8 nemen deze dag wel een eigen lunchpakket mee naar school. De ouders / verzorgers
van de leerlingen van groep 5 t/m 8 ontvangen binnenkort van de groepsleerkrachten
aanvullende informatie over de invulling van de middag.

Afwezigheid juf Janneke
Op donderdag 14 april wordt juf Janneke opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Zij hoopt in
het Paasweekend weer voldoende aan te sterken zodat zij in week 16 weer aanwezig kan zijn op
school. Juf Nienke neemt de werkzaamheden op 14 april van haar over. Meester Romke is op deze
dag extra aanwezig in groep 8.

Herstel juf Lucie / Werkzaamheden groep 1 en groep 4
Juf Lucie was in de afgelopen periode een aantal keren per week op school te vinden. Helaas zal het
herstel nog enige tijd duren. De vervanging zal daarom ook in de komende periode voortgezet
worden. We wensen juf Lucie heel veel succes bij het oppakken van haar taken en wensen haar
nogmaals van harte beterschap toe.
Vanwege de verlenging van de periode van vervangingswerkzaamheden in groep 4
zal juf Lilian vanaf week 15 fulltime aanwezig zijn in de groep. Juf Elisabeth kan op
deze wijze na de meivakantie haar werkzaamheden op de donderdag en vrijdag in
groep 1 weer oppakken.

CBS De Eker | Burmaniastrjitte 1a | 9133 MV Anjum |  0519-321387 |  directie@cbs-de-eker.nl | www.cbsdeeker.nl

Opbrengst Lentefair
Op donderdag 14 april organiseren wij een lentefair. Enkele dagen voor Pasen, waarop we het feest
van Hoop met elkaar mogen vieren willen wij ons graag samen inzetten om hoop aan andere mensen
te kunnen bieden.
Van de opbrengst van de lentefair worden schoolmaterialen besteld. Deze materialen worden
geschonken aan de Stichting Damwoude-Maeriste. Zij verzamelen spullen voor gevluchte Oekraïners
in Roemenië. Stichting Damwoude-Maeriste zorgt ervoor dat de materialen bij de gevluchte kinderen
uit Oekraïne terechtkomen. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op
www.damwoude-maeriste.nl

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 dan kunt u contact opnemen met één van de groepsleerkrachten. We
hopen op een stralende dag met een prachtige opbrengst.

Agenda
Donderdag 14 april 2022

Lentefair

Vrijdag 15 april 2022

Goede Vrijdag

Maandag 18 april 2022

Paasmaandag

Vrijdag 22 april 2022

Skoallenijtsje

Vrijdag 22 april 2022

Koningsontbijt/ Meester en juffendag

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