Nieuwsbrief
Agenda
21-25 feb
Ma 28 feb

Voorjaarsvakantie
Studiedag, alle lln vrij

Wo 2 mrt
Ma 7 mrt

Luizencontrole
Schoonmaakavond 19.00 uur

Di 8 mrt
Wo 9 mrt
Vr 11 mrt
Za 12 mrt

Schoonmaakavond 19.00 uur
Biddag
Podiumpresentatie gr. 5
Klussenochtend 2e

Do 17 mrt
Vr 18 mrt

Gr.7 en 8 techniekmiddag Deltion
Gr. 8 naar Hazelaar,

Vr 25 mrt

pannenkoekendag
Volgende nieuwsbrief

18 februari 2022 nr.7
1 mrt
2 mrt
9 mrt
12 mrt
15 mrt
17 mrt

Fleur
Jayden
Thore
Yuna
Noor

gr.6
gr.8
gr.4
gr.2
gr.3

Mason

gr.6

19 mrt

Lieke
Niels

gr.7
gr.4

23 mrt

juf Nelleke

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst.
Welkom

Jarigen

De komende weken zijn jarig:
19 feb

Feline

gr.4

19 feb
24 feb

juf Maressa
Cyanne

gr.7

Binnenkort verwelkomen wij in groep 1/2B Mink
[broertje van Riv]. Van harte welkom en een
mooie en leerzame tijd bij ons op Het Anker
gewenst!!

Typeles groep 6

Schoonmaakweek

Nieuwsbrief

Maandag 7 en dinsdag 8 maart staan de schoonmaakavonden gepland. Een aantal ouders heeft
zich via de talentenlijst hiervoor opgegeven. U hoort nog hoe we dit gaan doen. Wilt u zelf een
emmer en doek meenemen? Wij zorgen voor schoonmaakmiddelen. We beginnen om 19.00 en
stoppen uiterlijk 20.30 uur.
Ouders die zich hebben opgegeven om speelgoed mee naar huis te nemen voor de schoonmaak,
kunnen die week terecht bij de kleutergroepen. U hoort t.z.t hoe we dit gaan oppakken.

Klussenochtend/vernieuwen schoolplein
Zaterdag 12 maart staat er weer een klussenochtend gepland. Deze staat voornamelijk in het
teken van het aanpassen van het schoolplein. Dit houdt o.a. in: het plaatsen van een schutting
tussen de achterburen en ons plein, het aanbrengen van schors en evt. het planten van
beukhagen rondom de nieuwe schommel. De ouders die zich via de lijst “Talenten gezocht”
hebben opgegeven, zullen na de voorjaarsvakantie een mail ontvangen ter herinnering.
Wanneer bovenstaande werkzaamheden gerealiseerd zijn, willen we verder met de aanplant van
de struiken. We hopen dat we dit in week 14 kunnen doen. Daar hebben we nog een aantal ouders
voor nodig. Kunt u ons hierbij helpen, graag een mail naar j.beernink@vpcohasselt.nl. U kunt
aangeven welk dagdeel u kunt en hopelijk kunnen we deze klus dan in die week afronden.
Vanzelfsprekend zijn we al blij als u een paar uurtjes kunt komen helpen.
Maandag 4 april

’s middags 15.00-17.00 uur

’s avonds 18.00-19.30 uur

Dinsdag 5 april

’s middags 15.00-17.00 uur

’s avonds 18.00-19.30 uur

Woensdag 6 april

’s middags vanaf 13.00 uur

’s avonds 18.00-19.30 uur

Donderdag 7 april

’s middags 15.00-17.00 uur

’s avonds 18.00-19.30 uur

Vrijdag 8 april

’s middags 15.00-17.00 uur

Eventuele andere tijden zijn natuurlijk in overleg mogelijk.

Stand van zake ontwikkeling sociale moestuin
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Even voorstellen
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Beste ouders,
Sinds vorig jaar juni ben ik begonnen als invaller op Het Anker.
Maar sinds maandag 10 januari sta ik op de maandag voor een vaste groep, namelijk groep 5.
Reden genoeg om me even voor te stellen.
Ik ben Janine de Vries, 36 jaar en sinds mei 2020 woon ik weer in Hasselt.
De afgelopen 12 jaar heb ik in Amsterdam gewoond, maar vanwege familie omstandigheden toch
terug naar “de roots”.
Familie om je heen is erg waardevol en mijn zoontjes Mika van 5 en Koen van 3 jaar genieten van
het zo kunnen fietsen of lopen naar Opa en Oma.
En ook Tante Cindy opzoeken bij de Linde is een favoriete bezigheid.
Kortom, wij vermaken ons wel hier!
Voordat ik op het Anker kwam werken, heb ik 12 jaar op een school in Amsterdam gewerkt. Ik heb
hier in alle groepen, behalve groep 1-2, lesgegeven en vond juist dit ook zo leuk. Van jong naar
oud en van oud naar jong. Altijd onthouden dat ze niet zo lang geleden nog echte ukkies waren
en tegelijkertijd de lijn weten die deze “ukkies” de komende jaren gaan bewandelen.
Na een jaar even niet gewerkt te hebben, vroeg Petra mij vorig jaar of ik niet eens wilde invallen
op Het Anker. En van af en toe invallen, werd het uiteindelijk een vaste maandag in groep 5. Een
groep waar veel kinderen familie van elkaar zijn. En daarom vonden Petra en ik dit ook wel de
ultieme gelegenheid om eens samen te gaan werken, want Petra en ik zijn naast collega’s ook
nichtjes.
De afgelopen weken heb ik het al heel fijn gevonden om met deze energieke groep kennis te
maken. Spelen in de modder in de pauze, enthousiast meedoen met de geschiedenislessen,
weekendpraatjes om elkaar een beetje beter te leren kennen en samen spellen bedenken voor bij
de gym. Maar mijn mooiste herinnering tot nu toe was toch wel het in spanning zitten bij de 1500
meter van Ireen Wüst. En met name het keihard juichen daarna :)
Ik kijk er naar uit wat we samen nog meer gaan
meemaken.
Ik ben dus voornamelijk op de maandag te vinden
op Het Anker. Op andere dagen val ik nog in op
een school in Stadshagen.
Voor nu, alvast een fijne vakantie!

Rooster Godsdienst
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Week 9: 28 feb–4 mrt. 2022
Jezus stuurt zijn discipelen eropuit, Marcus 6:6b-13
De dood van Johannes de Doper, Marcus 6:14-29
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Lied OB: Vijf broden en twee vissen Vijf broden en twee vissen. (met tekst) - YouTube
BB: Ik ben www.youtube.com/watch?v=PLXTjlTFGnQ&list=PLdWtfgHouxEAi2weKF4kkEYSH_vhsQLV
Week 10: 7-11 mrt. 2022
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
Zieke mensen worden beter, Marcus 6:53-56
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
Lied OB: Als je bidt, zal hij je geven [ELB 420]
BB: Weet je wie je bent
www.youtube.com/watch?v=y7tO0yL8NF0&list=PLdMpTB5wdb47SN2lsJ0Ul9w2FBmOiYRC7&index=1

Week 11: 14-18 mrt. 2022
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Genoeg voor iedereen, Marcus 8:1-10
De blinde in Betsaïda, Marcus 8:22-26
Lied OB: Dank u voor de wonderen die gebeuren [ELB 426]
BB: Hey! Jesus loves me

www.youtube.com/watch?v=oliRlM6iw3c&list=PLdWtfgHouxEAi2weKF4kkEYSH_vhsQLVb&index=19

Week 12: 21-25 mrt. 2022
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:1
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
In paniek, Marcus 9:14-29
Lied OB/BB: Paasliederen
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