SKOALLENIJTSJE 411
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Ook in de komende weken werken we nog aan het thema luisteren. Je kunt horen dat iets gezegd
wordt, maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema.
Elke dag komen er veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen
maar ook van influencers en beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe
kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor
het geluid van de verwondering en de hoop?
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten
horen. In het pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol:
de leerlingen van Jezus worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder!

Schoolreisje
Binnenkort gaan de leerlingen op schoolreisje. Vanwege de beschikbaarheid zijn er een aantal
veranderingen in de planning ontstaan.
Groep 1/2

Datum
Locatie
Kosten

: donderdag 09 juni 2022
: Nienoord
: € 25,-

Groep 3/4

Datum
Locatie
Kosten

: maandag 20 juni 2022
: AquaZoo
: € 30,-

Groep 5

Datum
Locatie
Kosten

: maandag 20 juni 2022
: Kameleondorp
: € 30,-

Groep 6/7

Datum
Locatie
Kosten

: maandag 20 juni 2022
: Aventoer
: € 35,-

Groep 8

Datum
Locatie
Kosten

: donderdag 30 juni + vrijdag 01 juli 2022
: Schiermonnikoog
: € 75,-

De kosten van het schoolreisje vallen iets hoger uit dan u gewend bent. Dit heeft onder
andere te maken met de verhoging van de brandstofprijzen. Aanvullende informatie
over het schoolreisje ontvangt u binnenkort van de groepsleerkracht.

Ouderbijdrage
Het innen van de ouderbijdrage zal, in verband met de geplande schoolreisjes, eind juni plaatsvinden.
Hierbij worden de structurele ouderbijdrage voor het huidige schooljaar t.w.v. € 6,- per leerling samen
met de bijdrage voor het schoolreisje afgeschreven. Mocht dit voor u als ouders/verzorgers problemen
opleveren dan kunt u contact opnemen via directie@scb-de-eker.nl
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Dinsdag 07 juni 2022 studiedag – leerlingen vrij
Graag herinneren wij u er nogmaals aan dat er op dinsdag 07 juni teamscholing plaats zal vinden. Het
betreft de dinsdag aansluitend op Pinksteren. De leerlingen zijn op deze dag vrij.

Toetsweek
De CITO toetsen worden ieder schooljaar in januari en juni afgenomen. De toetsen voor de leerlingen
van groep 3 t/m 7 worden afgenomen in week 23/24.
Groep 8 zal deze keer geen toetsen maken omdat bij hen kortgeleden de eindtoets is
afgenomen. We hebben de resultaten in de afgelopen week ontvangen. De de
leerkracht van groep 8 neemt binnenkort contact met u op om de uitslag te bespreken.

Parro app
In de afgelopen periode hebben we in alle groepen de Parro app geïntroduceerd. Het werken met
deze app werd door ons als zeer positief ervaren. We willen deze app daarom in de toekomst
structureel blijven gebruiken. We streven ernaar om de communicatie na de zomervakantie volledig
via deze app te laten verlopen.
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.
Gebruikt u de app nog niet of wilt u meer weten over Parro? Lees dan verder op www.parro.com.

Sportdag
Op donderdag 02 juni 2022 wordt er een sportdag voor groep 5 t/m 8 georganiseerd bij het
Tolhuispark in Dokkum. De groepen hebben een ochtend- en een middagprogramma. De
sportdag wordt om 14.20 uur gezamenlijk afgesloten met een estafette op het hoofdveld.
Aanvullende informatie rondom de sportdag ontvangt u van de groepsleerkracht.

Uitnodiging bezoekerscentrum ‘Terp Hegebeintum’
Detectormiddag voor kids
Wil je op zoek naar een ‘schat’? Kom dan op zaterdagmiddag 28 mei van 14.00-16.00 naar de
detectormiddag van Archeologisch Steunpunt Terp Hegebeintum. Van 14.00-16.00 mogen kids tot en
met 12 jaar aan de slag bij de beroemde terp.
Ervaren detectorzoekers uit Hallum, Blije en Ferwert helpen je. Zij stellen hun apparatuur beschikbaar.
Je hoeft dus niet zelf een detector mee te nemen.
Heb je ook zin om op ontdekkingsreis te gaan? Grijp de kans en kom zaterdag langs, samen met je
ouders of pake en beppe.
Metaaldetectorzoeken is een hobby waarbij je lekker buiten bezig bent. Bovendien leer je van alles
door je vondsten. Sommige zijn honderden jaren oud. Wie weet, misschien vind je wel een bijzonder
voorwerp! Zoiets ontdekken geeft best wel een kick.
Na afloop van het ‘schatzoeken’ ben je harte welkom in het Archeologisch Steunpunt. In de expositie
kun je zien wat er eerder is gevonden, zoals een ‘Vikinghelm’!
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Er kan worden geparkeerd op het terrein voor het Archeologisch Steunpunt, op de grastegels langs de
Vogelzangsterweg, richting Harsta State en op het parkeerterrein langs de weg Ginnum-Ferwert.
Vanwege de beperkte mogelijkheden moet je tevoren een plek reserveren.. Alleen dan is er voor
iedereen de tijd om te gaan schatzoeken. Voor een -gratis- boeking bel je: 0518-411783 (tussen
10.00-17.00, m.u.v. maandag)
Kennis – en Informatiecentrum Terp Hegebeintum
Pypkedyk 4
9173 GC HEGEBEINTUM

Agenda
Ledenvergadering

Maandag 23 mei 2022

Donderdag 26 mei 2022 + vrijdag 27 mei 2022

Hemelvaartsdag + vrije vrijdag

Vrijdag 03 juni 2022

Skoallenijtsje

Maandag 06 juni + dinsdag 07 juni 2022

Pinksteren + studiedag (leerlingen vrij)

Vrijdag 17 juni 2022

Skoallenijtsje

Hartelijke groet,
Namens het team,
Hetty Jelly Schingenga
Directeur CBS De Eker
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Nieuws uit groep 7

Groep 7 – 2022 mei

ANWB Streetwise
Vorige week dinsdag kregen de kinderen van groep 7 en 8 les van de ANWB. Het thema was
Trapvaardig, ze leerden de kinderen praktische fietsvaardigheid. Ze hebben gefietst over een
uitdagend parcours en trainden moeilijke manoeuvres. Hierin kwam van alles aan bod: slalommen,
over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Al
met al een leuke en leerzame ochtend.
Geslaagd
Graag willen we jullie mededelen dat: Amerens Zijlstra, Famke de
Jong en Tiana Bandstra zijn geslaagd voor hun typediploma.

Van harte gefeliciteerd!!
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