Nieuwsbrief
Agenda
18-22 okt
Ma 25 okt

herfstvakantie
luizencontrole

Vr 29 okt

controle fietsverlichting gr.5-8
sponsorloop

Wo 3 nov
Vr 5 nov
8-12 nov
Wo 10 nov
Do 11 nov
Ma 15 nov
Vr 19 nov

dankdag
studiedag – alle lln vrij
oudergesprekken groep 3, 7 en 8
foekkepotterij
groep 3 lampionnen Hazelaar
groep 5-8 lootjes trekken
volgende nieuwsbrief

De komende weken zijn jarig:
Kevin
Joaz
Sifra
Liz
Josab
Stacey

25 okt

Ryan

26 okt
26 okt
28 okt
3 nov
7 nov
8 nov
14 nov
14 nov
17 nov

Juf Jeanet
Dani
Liv
Danthe
Juf Berdien
Sara
Ivar
Ties
Sven

gr.2a
gr.5
gr.3
gr.2b
gr.6
gr.5
gr.5
gr.4

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!

Jarigen
16 okt
17 okt
17 okt
18 okt
20 okt
24 okt
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gr.5
gr.3
gr.3
gr.4
gr.4
gr.4

Welkom

Binnenkort verwelkomen we in groep 1/2a Sem
en Lenn [broertje van Danthe] en in groep 1/2b
Bjarne. Wij wensen jullie een mooie en
leerzame tijd bij ons op Het Anker.

.

Appeltaart, appelmoes en appelsap maken van de geplukte appels groep 6

Nieuw datum sponsorloop
Nieuwsbrief

Vanwege de hoeveelheid besmettingen en het aantal kinderen dat thuis moest blijven, hebben
wij de sponsorloop verplaatst naar vrijdag 29 oktober.
Om 10.30 uur maken de kinderen zich klaar voor de sponsorloop en zullen richting het veld naast
de school lopen. Om 11.00 uur klinkt het startschot en zullen de kinderen alsnog hun rondjes
lopen. Uiterlijk dinsdag 2 november moet het geld zijn ingeleverd bij de leerkracht. Wij hopen
woensdag 3 november het opgehaalde bedrag mee te kunnen delen.

Kinderboekenweek

De opening van de Kinderboekenweek; wat een succes! De kinderen hebben nagedacht of ze een
dromer, denker of doener zijn en welke beroepen er eigenlijk allemaal zijn.
Bent u al bij de boekhandel geweest om het gratis Kinderboekenweekgeschenk te ontvangen?

Donald Duck Junior
In groep 3 zijn onze Donald Duck Junior tijdschriften letterlijk stukgelezen. Daarom een oproepje
van onze kant: Wie thuis nog Donald Duck Junior heeft liggen, wij zijn er heel erg blij mee!

Nieuwsbrief
Even voorstellen

Ik ben Cyrille Klaassen en tot de meivakantie loop ik op maandag stage
bij juf Kylie in groep 7. Ik ben 33 jaar oud en na een jeugd in ZuidLimburg en een studietijd in Groningen, woon ik nu samen met mijn
vrouw en drie kinderen in Zwolle. In september ben ik begonnen met de
pabo aan Hogeschool KPZ na zo'n tien jaar werkzaam geweest te zijn in
de journalistiek. Een goede keuze, durf ik al voorzichtig te stellen na de
eerste weken op Het Anker. Als ik niet op school ben of met mijn neus
in de studieboeken zit, ben ik vaak op de fiets en/of in de natuur te
vinden, en ga ik er graag op uit met mijn gezin.

Speelplezier
Van Collette uit groep 1/2 a hebben we een hele grote zak met nopper gekregen. Zij speelde er
thuis niet meer mee en nu heeft ze het aan ons gegeven. Er werd meteen druk mee gespeeld. Het
is zelfs zoveel dat er ook voor groep 1/2 b genoeg is.
Ontzettend bedankt Collette! We zijn er heel erg blij mee!

Controle fiets

Na de herfstvakantie op maandag 25 oktober a.s. gaan de groepen 5 t/m 8 weer samen met een
fietsenmaker de jaarlijkse fietscontrole houden. Graag uw kind zijn of haar fiets mee laten
nemen. Nu het weer vroeg donker wordt is het belangrijk dat de verlichting en de remmen goed
werken. Controleert u dit thuis alvast?

Kerstviering
Nieuwsbrief

In de jaarplanning is een verkeerde datum vermeld. De kerstviering staat vermeld op woensdag 22
december. Dit moet zijn; donderdag 23 december om 18.30 uur.

Rooster Godsdienst
Week 43: 25-29 okt. 2021

De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6
Lied OB: Jozef had een jas www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI
BB: Maak je niet druk
www.google.nl/search?q=maak+je+niet+druk&rlz=1C1GGRV_enNL752NL753&oq=maak+je+niet+druk+&aqs=chrome..69i57j0l5
.7975j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Week 44: 1-5 nov. 2021
De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23
De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8
Lied OB: God kent jou vanaf het begin
BB: Dank u wel www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI
Week 45: 8-12 nov. 2021
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42
Lied OB: Jozef zoekt zijn grote broers [ELB 453]
BB: Hou je aan de regels www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
Week 46: 15-19 nov. 2021
Het graan is op, Genesis 43:1-14
Weer naar Egypte, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Lied OB: Hé, luister mee naar een nieuw verhaal [OPW Kids 112]
BB: Be bold, be strong [ELB 480] www.youtube.com/watch?v=zRvCUz6KFB4

Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl: deze nieuwsbrief en foto’s van het
appelplukken van gr. 6.

