Nieuwsbrief
Agenda
Do 25-11
Vr 26-11

schoenzetten gr.1-4
zingen Hazelaar gr.1-2

Vr 26-11

Podiumpresentatie gr.6
(zonder ouders)

Ma 29-11
Wo 1-12
Vr 3-12

start tafelwedstrijd gr.4-8
pietengym gr.1-8
sinterklaasviering (gr.1-4 's
middags vrij)
3e klusochtend (binnen)
kerststukjes maken gr.4-8
volgende nieuwsbrief
Alle kinderen 12.00 uur vrij

Za 11-12
Di 14-12
Vr 17 dec
Vr 24 dec

Jarigen

De komende weken zijn jarig:
21 nov
24 nov
24 nov
28 nov
29 nov

Milan
Mette
Jesper
Rico
Noah

gr.6
gr.3
gr.6
gr.5
gr.4

19 november 2021 nr.4
29 nov

Yasmijn

gr.3

29 nov
30 nov
30 nov
1 dec
2 dec
4 dec
4 dec
7 dec
7 dec
17 dec

Annelie
Nathan
Fee
Boaz
Puck
Benjamin
Jack
Sarah
Sanne
Monique

gr.6
gr.5
gr.4
gr.4
gr.6
gr.3
gr.3
gr.6
gr.7
gr.7

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!
Welkom

Binnenkort verwelkomen we in groep 1b Kevin
[broertje van Noël], we hopen dat je een mooie
tijd hebt op Het Anker!

Badmintonles groep 5/6 verzorgd door vereniging Allotria uit Hasselt

Sponsorloop
Nieuwsbrief

Dat de sponsorloop een groot succes was heeft u al kunnen lezen in de plaatselijke kranten.
https://www.hasseltactueel.nl/2021/11/03/het-anker-houdt-sponsorloop-voor-aanschaf-schommel/. Daar
werd het bedrag van €3200,00 genoemd. Een bedrag waar wij al superblij mee waren! Naderhand
kwamen er nog sponsorkaarten binnen waardoor het uiteindelijke bedrag van de sponsorloop op
€3790,00 uitkwam. Fantastisch! Iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen hartelijk dank.
Naast een duo-schommel gaan wij kijken wat wij nog extra aan kunnen schaffen voor op het
grote plein.

Sinterklaas
Afgelopen zaterdag mochten we Sinterklaas weer verwelkomen in Nederland. Dit jaar zullen we
de verjaardag van Sinterklaas op vrijdag 3 december vieren op school. We hopen dat dit jaar
Sinterklaas onze school ook weer weet te vinden. Vanwege coronamaatregelen kunnen we Sint
niet verwelkomen op het plein. De kinderen worden die dag op de gewone tijd in de klas
verwacht. De kinderen mogen verkleed als Piet of Sint op school komen. Vergeten jullie niet een
bakje mee te nemen voor de pepernoten? Op school krijgen de kinderen drinken en wat lekkers.
Graag wel de tas mee geven voor het cadeau van Sint en eventuele knutselwerkjes. De kinderen
van groep 1 t/m 4 zijn om 12.30 uur vrij.
De groepen 5 t/m 8 hebben op maandag 15 november lootjes getrokken. Zij gaan voor hun
klasgenoot een surprise en een gedicht maken [bedrag: €3,50]. Het gedicht moet op woensdag 24
november, zonder eigen naam, ingeleverd worden. De surprises mogen vanaf dinsdag 30
november op het podium gezet worden. De groepen 1 t/m 4 mogen op donderdag 25 november
hun schoen zetten op school. Geeft u hiervoor een eigen schoen mee?
Op woensdag 1 december is er weer pietengym, wie het leuk vindt mag dan verkleed als Sint of
Piet.

Kerststukjes
In de week van 13 december gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 kerstukjes maken. Het
dennengroen voor de basis verzorgen wij zelf. Wie kan ons aan het ‘luxere’ groen helpen? Denk
hierbij aan: dennen/rode bessen takken/hulsttakken etc…
Graag een berichtje naar b.slingerland@vpcohasselt.nl als je hier iets voor hebt? Dan weten wij of
we nog extra aan moeten schaffen. Alvast hartelijk bedankt.
Uiteraard mogen de kinderen die dag ook zelf een bakje en versiering meenemen voor hun stukje.

Kerstviering
Nieuwsbrief

Let op, de tijd voor de kerstviering is gewijzigd: donderdag 23 december 17.30 tot 18.30 uur.
De viering wordt dit jaar in de eigen klas gehouden. I.v.m. corona kunnen hierbij geen ouders
aanwezig zijn.

Incasso ouderbijdrage

Eind november zal de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage geïnd worden. Per leerling wordt € 22,50
automatisch van uw rekening afgeschreven. De ouderbijdrage is bestemd voor het bekostigen van
uitgaven die niet onder de rijksvergoeding vallen. In de schoolbegroting worden de inkomsten
ingezet voor de genoemde onderdelen. Mocht er geld overblijven, dan wordt dit in een reservering
gezet, zodat dit volgend jaar weer gebruikt kan worden. Het geld wordt niet voor andere
doeleinden gebruikt dan hieronder aangegeven.
De verdeling van de bijdrage is:
- Projecten € 6,00 [waaronder Sinterklaas]
- Sportactiviteiten € 5,00 [voetbal, sportdag, Koningsspelen, maar ook excursies]
- Kerst en Pasen € 11,50

Zwartewaterland Helpt

In het laatste weekend voor kerst wordt normaal gesproken altijd de radiomarathon gehouden
voor een goed doel. Dit jaar gaat het vanwege de huidige maatregelen helaas niet door.
Gelukkig gaan de 2 jeugdambassadeurs (die wij toevallig heel goed kennen) wel door! Sepp en
Silvan organiseren een rookworstactie met zoveel mogelijk basisscholen. De opbrengst hiervan
gaat naar de Fleur Bloemen Stichting. Een stichting die zich inzet tegen pesten. Voor meer
informatie kunt u kijken op: https://fleurbloemenstichting.nl
Komende week krijgt uw zoon of dochter hiervoor een bestellijst mee naar huis. Uiterlijk
woensdag 8 december moet deze lijst inclusief het geld weer op school ingeleverd worden.
We begrijpen dat deze actie vrij snel op de sponsorloop komt. Helaas konden wij dat niet anders
organiseren. Ondanks dat hopen wij op een hele mooi opbrengst voor deze stichting.

Rooster Godsdienst
Nieuwsbrief

Week 47: 22-26 nov 2021
Terug in het paleis, Genesis 44:14-34
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46
Lied OB: Onder, boven, voor en achter
www.youtube.com/watch?v=ZVv_BGe1uQ8&index=3&list=PL2D8A80D3002CF677
BB: Shout to the North www.youtube.com/watch?v=ctc3GqWaV3U
Week 48: 29 nov-3 dec 2021
Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth 1:14a
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b-22
Bij Boaz, Ruth 2:1-17
Lied OB/BB: Kerstliederen
Week 49: 6-10 dec 2021
Het plan van Noömi, Ruth 2:18 - 3:6
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18
Een kind van Betlehem, Ruth 4
Lied OB/BB: Kerstliederen
Week 50: 13-17 dec. 2021
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas 1:5-25
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56
Lied OB/BB: Kerstliederen

Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl: deze nieuwsbrief, foto’s sponsorloop
en foto’s podiumpresentatie gr. 1-2b.

Bladeren vegen in de pauze

