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Agenda
Vr 25 mrt
Ma 28 mrt
Vr 1 apr
Ma 4 apr
Di 5 apr
Vr 8 apr
Ma 11 apr
11-14 apr
Wo 13 apr
Do 14 apr
Vr 15 apr
Ma 18 apr
Wo 20 apr
20-21 apr
Vr 22 apr
Vr 22 apr

Volgende nieuwsbrief
Theorie verkeersexamen gr. 7
Podiumpresentatie gr. 1/2a
Muzieklessen van fanfarekorps
Irene gr. 4-8

25 maart 2022 nr.8
Jarigen

Niet vermeld in de vorige nieuwsbrief:
de verjaardag van Damaris uit gr 1B. Zij werd 6
maart 5 jaar.

De komende weken zijn jarig:

Bezoek molen de Zwaluw gr. 1/2
Buitenlesdag
Zingen Hazelaar gr. 5
Kuier'n met de wasteile gr. 5
2e Tafelwedstrijd gr. 4-8
Praktijk verkeersexamen gr. 7
Paasviering in de kerk 18.30 uur
Goede Vrijdag, alle lln vrij
Paasmaandag, alle lln vrij
Schoolvolleybaltoernooi gr. 7

28 mrt
29 mrt
29 mrt
2 apr
3 apr
4 apr
4 apr
7 apr
8 apr
10 apr

juf Mirthe
Jonas
gr. 8
juf Esther
juf Kylie
Rune
gr. 5
Jip
gr. 4
Brian
gr. 6
Rik
gr. 8
juf Clarinda
prinses Ariane [15 jaar]

en 8
Eindtoets gr. 8
Koningsspelen, gr. 1-4 vrij om
12.00 uur
Volgende nieuwsbrief

16 apr
18 apr
18 apr
20 apr

Milou
Ize
Linde
Julian

gr. 3
gr. 2
gr. 7
gr. 7

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst.
Welkom
Binnenkort verwelkomen wij in groep 1a Flip.
We wensen jou een hele mooie en leerzame
tijd bij ons op het Anker.
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Gastles mozaïek groep 6

Vernieuwing plein
Een wens vervuld! De schommel die bij de sponsorloop bij elkaar was gelopen is er. Met veel
enthousiasme hebben we hem twee weken geleden in gebruik kunnen nemen. De schommel
heeft een prominente plek op ons plein en is vanaf de weg goed te zien. Verder is er een
chill hoekje gecreëerd voor wie even wil kletsen in de pauze of liever een spelletje doet. De
natuurliefhebbers kunnen vanaf nu op zoek naar beestjes in de tuin naast het fietsenhok. Naast
de bedrijven die voor school hun werk hebben gedaan, is er veel werk verricht op de afgelopen
klussenochtend. Chapeau! Laatste klus is het aanbrengen van de beplanting. Hiervoor zijn wij nog
op zoek naar ouders. De vorige nieuwsbrief leverde 1 reactie op. Vandaar een herhaalde oproep:
wie helpt mee om ruim 450 struiken en planten te planten?
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.

Paasviering 2022
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‘Open je ogen’ is het thema van de paasviering dit jaar. Als we de bijbelverhalen lezen, kijken we
onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij
brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken
en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop
je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren
we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin.
Wij houden onze paasviering in de Ontmoetingskerk op donderdagavond 14 april van 18.30 – 19.30.
Vanaf 18.15 zijn de deuren open. De opbrengst van de collecte gaat naar Giro 555: Samen in actie
voor Oekraïne. De kinderen zitten die avond bij hun eigen groep vooraan bij het podium. Samen
met alle ouders en kinderen hopen we een mooie dienst te beleven!

Koningsspelen 2022
Ook dit jaar doen we weer mee met de koningsspelen!
Op vrijdag 22 april worden de kinderen verkleed in het rood-wit-blauw of oranje op school
verwacht. We beginnen deze dag met het koningsontbijt. De kinderen nemen een BBB (Bord
Bestek Beker), graag voorzien van naam, mee naar school. Na het koninklijk ontbijt is een
feestelijke opening van de koningsspelen.
De kinderen in de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij.
Voor de kinderen in de groepen 5 t/m 8 is er speciaal middagprogramma georganiseerd. Deze
kinderen moeten hun eigen lunch meenemen naar school, ze zijn dan om 14.30 vrij.

Benoeming juf Liza Rook bij Het Anker
Beste ouders en verzorgers, zoals u weet zijn we als Het Anker al vanaf oktober 2021 op zoek naar
een opvolger voor meester Erik die in het voortgezet onderwijs is gaan werken. Telkens is dit niet
gelukt. In de derde uitgezette vacature ronde heeft onze LIO-stagiaire Liza Rook ook mee
gesolliciteerd. Liza is een vierde jaar student aan de Pabo en loopt sinds zomervakantie 2021 tot
aan zomervakantie 2022 haar laatste jaar stage op Het Anker. Vierde jaar stagiaires dienen dan
zelfstandig voor een groep te staan. Liza doet dit uitstekend en is afgelopen schooljaar door het
team van Het Anker opgeleid tot een prima leerkracht. In deze laatste vacature ronde kwam zij er
ook als de beste kandidaat uit. Wij zijn dan ook erg blij als team van Het Anker dat we Liza
kunnen verwelkomen als opvolger van meester Erik bij Het Anker. Liza nogmaals van harte
gefeliciteerd!
Liza zal tot het einde van dit schooljaar in groep 4 blijven staan samen met juf Margreeth.

Wij gaan meedoen met DE KUNSTWEKEN
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Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project Beeldende vorming: DE
KUNSTWEKEN.
Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een ècht kunstwerk. Dat doen
we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk.
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemers gratis een gedrukte kaart van hun
eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk Museum op internet krijgen waarvoor ze
zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een
Museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van uw
kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder is dat!?
Per klas speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. Voor 1 en 2 is dat dit
jaar Piet Mondriaan of Kandinsky, voor 3 en 4 Keith Haring of Andy Warhol, voor 5 en 6 Van Gogh
of Miró en voor 7 en 8 Picasso of Matisse. Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben
kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de slag aan de hand van een uitdagende
opdracht. Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We
houden u op de hoogte!

Pleinwacht groep 7 en 8
Hallo, beste ouders van het Anker. Deze brief is gemaakt door: Jari en Linde wij zitten in groep 7.
En wij gaan een stukje vertellen over pleinwacht. We hebben een contract ondertekend. Een paar
weken later waren de groepen verdeeld in een tabel en wij moesten op vrijdag. Alleen in de grote
pauze. In de kleine pauze zijn we niet te gelijk met de klassen.
We moeten een hesje aan en de juffen en meester ook. In de grote pauze als er ruzies zijn en je
kunt het niet op lossen moet je naar de juf of meester die dan pleinwacht zijn. Dit zijn de
afspraken waar we op moeten letten:
Je tekent voor het pleinwacht lopen tijdens de grote pauze voor 1 maand.
Je bent als pleinwacht zichtbaar in je gele hesje
Je kijkt of kinderen op een goede manier spelen. Bij ruzie of gevaarlijk spel spreek jij de kinderen
hier op aan Je herhaalt de regels die gelden op school. Vertel wat de kanjerregels of spelregels

zijn. Bij schoppen/slaan is er voor de kinderen een time-out van max. 5 min. Kinderen zitten dan
op de bank bij de boom. Na de time-out vraag je of ze met de witte pet verder kunnen spelen.
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Ook let je op de kinderen die alleen op het plein rondlopen. Vraag met wie ze willen spelen en
loop even mee naar dat groepje.
Kinderen moeten naar jullie luisteren als pleinwacht. Mocht dit niet zo zijn dan loop je naar de
leerkracht die pleinwacht heeft. Zij zijn eindverantwoordelijk.
Dit was het doei!

Tosti-dag op het Anker
Hallo allemaal wij zijn Iris en Naomi van het leerlingepanelen, wij gaan jullie uitleggen wat en
hoe tosti dag inhoudt.
Vanaf groep 3 doen ze mee aan deze dag.
Als uw kind in een van de groepen zit die wel meedoet dan is het fijn dat uw kind een tosti-ijzer
meeneemt en de tosti zelf met de benodigdheden, de saus wordt geregeld door de school.
Groep 3 en 4 worden geholpen door groep 7 en 8. Elke groep heeft een eigen dag dat ze tosti-dag
hebben:
Groep 3 eet tosti op: 16 mei
Groep 4 eet tosti op: 17 mei
Groep 5 eet tosti op: 18 mei
Groep 6 eet tosti op: 21 mei
Groep 7 eet tosti op: 24 mei
Groep 8 eet tosti op: 25 mei
Groetjes van Iris en Naomi.

Schoolvoetbaltoernooi woensdag 25 mei
Zoals het nu lijkt kan het schoolvoetbaltoernooi na 2 jaar eindelijk weer door gaan! De datum die
al stond (6 april) was niet meer haalbaar voor de organisatie. Maar gelukkig hebben we een
nieuwe datum kunnen vinden: woensdag 25 mei! Het schoolvoetbaltoernooi is voor alle meisjes
en jongens vanaf groep 3, en je hoeft echt niet op voetbal te zitten om mee te doen. Het duurt
altijd de hele middag en iedereen is welkom om te komen aanmoedigen!

Vandaag krijgen ook alle oudsten een briefje mee naar huis waarop ze zich en ev. broertjes/zusje
kunnen opgeven. Graag dus via dit briefje en niet via mail of parro. Dan kan ik het altijd terug
vinden en hoef ik niet te zoeken tussen alle andere mail en berichtjes. Natuurlijk kunnen we
alleen meedoen wanneer er zich ook ouders opgeven om een team te begeleiden. Ook hiervoor
hoef je niet ontzettend veel verstand van voetbal te hebben, veel enthousiasme en tijd is wel
belangrijk! Meestal wordt er een paar keer van te voren geoefend en natuurlijk op de dag zelf de
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kinderen coachen/aanmoedigen.
Ik hoop op veel aanmeldingen!
Juf Petra

Moestuin
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen hebben wij als school een plekje gekregen in
de sociale moestuin. Achter de schermen zijn we druk bezig met het opstellen van een zaaiplan,
alle zaadjes en plantjes bestellen en taken verdelen over de verschillende groepen. Hopelijk
zullen we binnenkort met alle groepen langs kunnen gaan in de tuin om de bakken te vullen. Het
is tenslotte al bijna eind maart/begin april en dat is de mooiste tijd om te gaan zaaien. Hopelijk
kunnen we dan in juli een deel oogsten. Alles hiervan staat nog in de kinderschoenen, maar we
zijn als school erg enthousiast om hier mee te gaan beginnen.

Impressie van de moestuin in ontwikkeling. Het is 1 van de laatste tuintjes bij de volkstuinen.
Neem gerust een kijkje!

Ben jij de schoonmaaktopper die wij zoeken?
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Wat vragen wij van jou?
Wil je werken maar ook vrij zijn als je kind vrij is? Kom dan werken bij Menges schoonmaak. Wij
werken onder meer voor de scholen van VPCO Hasselt. Voor onder meer deze scholen in Hasselt
zijn ook openstaande vacatures.
Wat bieden wij jou?
Een leuke afwisselende baan
Veel vrije tijd voor andere leuke dingen
Een job waar je per direct kan starten
Goede verdiensten conform het schoonmaak CAO.
Interesse?
Stuur dan snel je sollicitatie en motivatie naar mail@menges.nl

Rooster Godsdienst

Week 13: 28 mrt–1 april 2022
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
De rijke man, Marcus 10:17-2
Wie is het belangrijkst?, Marcus 10:35-45
Lied OB/BB: Paasliederen
Week 14: 4-8 april 2022
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10
Het verhaal van de oneerlijke oppassers, Marcus 12:1-12
Lied OB/BB: Paasliederen
Week 15: 11-15 april 2022
Een vrouw zalft Jezus’ voeten, Marcus 14:1-11
De laatste maaltijd, Marcus 14:12-25
De opstanding, Marcus 16:1-20
Lied OB/BB: Paasliederen

Week 16: 19-22 april 2022
Samuël wordt geboren, 1 Samuël 1
De zonen van Eli, 1 Samuël 2:11-26
De roeping van Samuël, 1 Samuël 3
Lied OB: Wilhelmus couplet 1 [Nieuwe liedboek nr. 708]
BB: Wilhelmus couplet 1 en 6 [Nieuwe liedboek nr. 708]
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Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl: deze nieuwsbrief en foto’s van
klussen met ouders.

