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Agenda

25 apr-6 mei meivakantie
wo 27 apr
wo 4 mei

koningsdag
kranslegging monument gr.7

do 5 mei
zo 8 mei
ma 9 mei
di 10 mei

bevrijdingsdag
moederdag
luizencontrole
bezoek tapijtmuseum gr.8

do 12 mei

16-19 mei
wo 18 mei
do 19 mei
vr 20 mei
za 21 mei

bezoek ooievaarsstation De
Lokkerij in de Wijk gr.5
bezoek bibliotheek gr.3 en 4.
openlesochtend 9.00-10.15 u
bezoek museum Staphorst gr.4
avond4daagse
bezoek boerderij gr.3
schoolfotograaf – groepsfoto’s
mad science dag alle groepen
klussenochtend

di 24 mei
wo 25 mei

bezoek Marskramer gr.3
schoolvoetbaltoernooi

26-27 mei
ma 30 mei
vr 3 jun
ma 6 jun
7-10 jun
wo 8 jun

hemelvaart, lln vrij
klassenavond gr.7 en gr.8
podiumpresentatie gr.7
2e pinksterdag, lln vrij
kamp gr.8
koffieochtend nieuwe ouders

vr 10 jun

volgende nieuwsbrief

do 12 mei
vr 13 mei

Jarigen

De komende weken zijn jarig:
24 apr
27 apr

Sam
gr.6
Koning Willem-Alexander

22 april 2022 nr.9
29 apr
1 mei
3 mei
3 mei
4 mei
4 mei

Beau
Laura
Loek
Dielan
Lucas
Sanne

gr.8
gr.4
gr.2
gr.3
gr.5
gr.8

5 mei
6 mei
6 mei
8 mei
9 mei
11 mei
11 mei
12 mei
13 mei
16 mei

Niels
Fien
Sepp
Noa
Naomi gr.8
Esmé
Tygo
Lola-Jane
Eva
Siem

gr.5
gr.1
gr.3
gr.6

17 mei
18 mei

Koningin Maxima
Julian
gr.5

20 mei
24 mei

juf Petra
Esmee

gr.1

24 mei
26 mei

Riv
Yara

gr.3
gr.4

29 mei
30 mei

Anouk
Milan

gr.4
gr.7

1 juni
2 jun

Bo
juf Liza

gr.3

3 juni
4 juni

Dyaden
Tobias

gr.4
gr.3

5 juni
6 juni

Jonathan
Lise

gr.7
gr.8

7 juni
7 juni

Carmen
Job

gr.2
gr.7

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

van harte gefeliciteerd en
Nieuwsbrief Allemaal
een fantastische verjaardag gewenst
8 juni

Colette

gr.2

10 juni
10 juni

Ayden
Phyllon

gr.2
gr.4

Welkom
Binnenkort verwelkomen wij in groep 1a Zef [broertje van Liv en Noah] en in groep 1b gr. Twan,
Noud [broertje van Sara], Julan, Lyam en Jesse.
We wensen jullie een hele mooie en leerzame tijd bij ons op het Anker.

Nieuwe directeur voor Het Anker en Mastenbroek
Inmiddels is er een nieuwe directeur benoemd. Haar naam is Jennifer Kruiter en ze zal in het
nieuwe schooljaar starten op beide scholen. In de bijlage stelt ze zichzelf aan u voor.

Juf Liza
Na de meivakantie is juf Liza afgestudeerd en zal ze op de maandag, de dinsdag, de woensdag
om de week, de donderdag en de vrijdag als leerkracht voor groep 4 staan. Juf Liza staat nu de
woensdag tot en met de vrijdag voor groep 4, maar heeft dit gedaan als LIO-stagiaire (4e jaar en
tevens laatste jaar stagiaire) en is zoals we eerder aan u gecommuniceerd hebben, benoemd in
de vacature die is ontstaan door het vertrek van meester Erik naar het voortgezet onderwijs. Juf
Margreeth zal op de woensdag om de week ook voor groep 4 staan en op de donderdag en de
vrijdag grotendeels voor groep 4, maar ook voor andere groepen ondersteunende werkzaamheden
oppakken, zoals het begeleiden van leerlingen in een 1 op 1 situatie of kleinere groepjes. Beide
leerkrachten zijn samen eindverantwoordelijk voor groep 4.

Rectificatie data tostidag
In de vorige nieuwsbrief stonden een aantal onjuiste data voor de tostidag.
Hierbij de juiste data.
Groep 3 eet tosti op: maandag 16 mei
Groep 4 eet tosti op: dinsdag 17 mei
Groep 5 eet tosti op: donderdag 19 mei
Groep 6 eet tosti op: dinsdag 24 mei
Groep 7 eet tosti op: maandag 23 mei
Groep 8 eet tosti op: dinsdag 24 mei

Open lesochtend
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Vrijdag 13 mei houden wij een open lesochtend. Ook dit jaar staan de deuren open van 9:00 tot
10:15 uur en kunt u een les bijwonen in de groep(en) van uw kind(eren). De open lesochtend is in
de eerste plaats bedoeld voor ouders en verzorgers van onze leerlingen. Het meenemen van
broertjes en zusjes (ook jonge toekomstige leerlingen) zal de rust in de groepen verstoren, dus
dat is niet de bedoeling.
Mocht u ouders in uw omgeving kennen, waarvan hun oudste nog vier jaar moet worden, dan
mag u hen ook op deze kijkochtend attenderen. Zo kunnen zij op deze manier een goed beeld
krijgen van ons onderwijs.
Om een en ander goed te laten verlopen, vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
• Als de deur van een lokaal open is dan kunt u in- en uitlopen. Als de deur dicht is dan kan dit
even niet, vanwege instructie.
• Het is niet de bedoeling dat er gefilmd of gefotografeerd wordt tijdens de lessen. Ook graag het
geluid van de telefoon uit zetten.
• De groepsleerkrachten geven zelf aan of/wanneer er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
• Vermijd zoveel mogelijk langdurig contact met uw eigen kind, zodat u een reëel beeld krijgt van
uw kind in de groepssituatie.
In de pauze is er gelegenheid om een kopje koffie mee te drinken in de hal. Ook dan kunt u
vragen stellen aan de leerkrachten. Wij hopen op een goede opkomst!

Podiumpresentatie groep 4 en 7
In de jaarplanning staat dat groep 4 op vrijdag 3 juni de podiumpresentatie heeft en groep 7 op
vrijdag 17 juni.
Deze twee data zullen worden omgedraaid. Op 3 juni zal groep 7 dus een podiumpresentatie
geven en twee weken later op 17 juni is de podiumpresentatie van groep 4.

Schoolvoetbal
Woensdag 25 mei gaan onze jongens en meiden strijden om de felbegeerde bekers van het
schoolvoetbaltoernooi! Dit jaar doen er weer 10 teams mee met in totaal 103 kinderen! Dit alles
kan natuurlijk alleen dankzij de inzet van de ouders die zich hebben opgegeven om een team te
coachen, voor alle teams hadden zich direct ouders opgegeven, top!
In de week voor het voetbaltoernooi krijgen de kinderen hun voetbaltenue uitgereikt op school,
het is de bedoeling dat deze alleen met het voetbaltoernooi wordt gedragen. Graag de
kledingmaten nog even doorgeven. Omdat het hemelvaartsweekend begint na het
voetbaltoernooi willen wij u vragen de vieze kleding zelf te wassen. De wasinstructie komt mee
met de kleding. Dinsdag 31 mei moeten de kleren gewassen weer ingeleverd worden.

In die week worden ook de wedstrijdschema’s met de kinderen meegegeven. En van het AC
krijgen alle kinderen die middag een consumptiebon om iets lekkers te kopen!
We hopen op een gezellig en sportief toernooi en we hopen natuurlijk op veel supporters!
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Aangepaste eindtijd i.v.m. schoolvoetbal
Omdat het schoolvoetbaltoernooi voor veel kinderen al om 13:00 uur begint, gaat woensdag 25
mei de school een half uur eerder uit. Dit geldt voor alle kinderen in alle groepen ter voorkoming
van ‘ophaalproblemen’ voor ouders met kinderen in meerdere groepen.
Is dit half uur voor u een probleem, dan mag u dat aangeven bij de leerkracht. Hij of zij zal dan
tot 12:30 uur voor opvang zorgen. Dus: woensdag 25 mei a.s. zijn alle kinderen om 12:00 uur vrij.

Aanplant plein

Met de struintuin naast het huidige fietsenhok als onderdeel van het vergroenen van het plein
zijn er afgelopen maand ook ruim 450 struiken en planten gepoot. Helaas waren er maar twee
ouders die zich hadden aangemeld en de nieuwe aanplant moest wel de grond in. Met dank aan
groep 7, een aantal leerkrachten en de twee ouders is ook deze klus geklaard. Nu hopen dat alles
goed aanslaat.

Koffie/thee ochtend nieuwe ouders

Het Anker heeft de mooie traditie om de nieuwe ouders in de loop van het schooljaar op school
uit te nodigen voor een kop koffie of thee. Het gaat hier om de ouders die hun eerste kind
onlangs als kleuter op Het Anker hebben zitten of om de ouders van leerlingen die vanuit een
andere basisschool inmiddels onderwijs op Het Anker volgen. Wij zijn dan benieuwd wat uw
eerste indrukken en ervaringen zijn met de school. Zijn onder meer uw verwachtingen
uitgekomen?!

Helaas hebben we dit vanaf 15 maart 2020, de start van Corona in Nederland, niet meer kunnen
organiseren. Nu alle corona maatregelen grotendeels gestopt zijn, willen wij u graag op
woensdag 8 juni a.s. van 8.30-9.30 u. of 11.30-12.30 uitnodigen op het Anker. U wordt dan
ontvangen door meester Elvrie, directeur a.i. en juf Maressa van groep 3 en de dalton coördinator
van Het Anker. Wij nodigen van harte alle nieuwe ouders uit die in schooljaar 2019-2020 en 20202021 zijn verbonden aan het Anker.
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Een dag vol wetenschap & techniek met Mad Science!
Onze professoren komen op vrijdag 20 mei langs op Het Anker in Hasselt om de kinderen onder te
dompelen in de wondere wereld van wetenschap en techniek.
Tijdens deze dag gaan onze iets wat gekke professoren samen met de kinderen aan de slag met
verschillende experimenten. Verder zijn er een interactieve shows, workshops en diverse doeactiviteiten.
Daarnaast sluiten we de dag ook nog eens (letterlijk en figuurlijk) knallend af!
Thuis alvast experimenteren?
Kijk dan hieronder!
Heb je thuis een ballon en een leeg blikje frisdrank?
Dan kun je energie opwekken! Leg het lege blikje met de zijkant op een tafel, let op dat het blikje
er niet af rolt.
Blaas de ballon op en wrijf deze over je kleding of je haren. Houd dan de ballon naast het blikje,
niet ertegenaan. Je gebruikt nu statische elektriciteit om het blikje te laten bewegen!
U als ouder/verzorger bent vrijdag 20 mei om 14.15 u van harte welkom op het speelplein van Het
Anker voor de spetterende afsluiting van onze techniek dag.
https://www.youtube.com/watch?v=cAtFG8old0s

Vakantielezen

De kinderen uit de groepen 3 t/m 7 krijgen van hun leerkracht een leesbingo of een
leeskilometerblad mee voor in de vakantie. Bij het leesbingoblad is het de bedoeling dat de
kinderen een vakje kleuren als ze een het aantal minuten gelezen hebben en bij het
leeskilometerblad mogen ze een kruisje in het vakje zetten als er een bladzijde gelezen is.
Hiermee willen we graag het lezen in de meivakantie stimuleren. Kilometerlezen wil zeggen dat
kinderen veel blijven lezen. Véél bladzijden!
Uit ervaring weten we dat het goed is dat de kinderen ook in de vakanties blijven lezen. We
merken elk jaar dat het tempo bij een aantal kinderen er helemaal uit is en we weer een
inhaalslag moeten maken na de vakantie. Dat is natuurlijk erg jammer!

Wat is het dan fijn als ouders hun kinderen stimuleren om te blijven lezen. De kinderen krijgen
een kleine verrassing als ze hun blad na de vakantie weer inleveren.
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Rooster Godsdienst

Week 19: 9-13 mei 2022
Saul wordt een profeet, 1 Samuël 10:2-16
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-27
Samuël praat met het volk, 1 Samuël 12:1-25
Lied OB: Laat je licht maar schijnen Laat je licht maar schijnen - YouTube
BB: Welkom thuis https://www.youtube.com/watch?v=tSyB4Z3PsX0
Week 20: 16-20 mei 2022
Saul gaat zijn eigen gang, 1 Samuël 13:1-14
Samuël ligt wakker, 1 Samuël 15:1-12
Saul kan geen koning blijven, 1 Samuël 15:13-31
Lied OB: Onze Vader Onze Vader • Elly & Rikkert - YouTube
BB: Onze Vader EL 325
Week 21: 23-25 mei 2022
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Lied OB: luisterverhaal hemelvaart Schooltv: Verhalen uit de Schatkist - De hemelvaart
BB: Heer we kijken omhoog https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8
Week 22: 30 mei t/m 4 juni 2022
De twaalfde apostel, Handelingen 1:12-26
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De toespraak van Petrus, Handelingen 2:14-40
Lied OB: Ik moet weggaan #41 Ik moet weggaan Pinksteren - YouTube
BB: Liefde blijdschap vrede https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk
Week 23: 7-10 juni 2022
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23
De Heer is mijn herder, Psalm 23
Lied OB: Jezus is de goede Herder
BB: Mijn Herder Sela Mijn Herder | Sela - YouTube

Website

Nieuwsbrief

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl: deze nieuwsbrief en foto’s van
klussen met ouders, diploma verkeersexamen gr.7 en bezoek aan de molen van gr.1-2

Bijlages

Bij deze nieuwsbrief worden de volgende bijlages verstuurd:
-

Even voorstellen – Jennifer Kruiter

-

Mad Science
Avondvierdaagse

-

Flyer jeugdcultuurfonds
Oudercursus Hoogbegaafdheid
Moestuin kindermiddag

Lekker Dalton

