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Agenda 
di 13 sep infoavond gr.3 en gr.8 
wo 14 sep  info-ochtend alle groepen 
vr 16 sep  streetwise gr.3-8 
ma 26 sep alle lln vrij, studiedag team 
wo 28 sep kraanwaterdag 
wo 5 okt  start kinderboekenweek 
  volgende nieuwsbrief   
   

Jarigen 
De afgelopen week waren jarig: 
3 sep  Tygo   gr. 5 
4 sep  Ruben   gr. 8 
5 sep  Roxy   gr. 4 
De komende weken zijn jarig: 
9 sep  Rimke   gr. 4 
11 sep  Ivy   gr. 3 
12 sep  Sara   gr. 4 
12 sep  Talia   gr. 3 
16 sep   Nina    gr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

16 sep  Nina   gr. 2a 
18 sep  Pelle   gr. 2a 
20 sep  juf Jaqueline 
21 sep  juf Marije 
22 sep  Jimmy   gr. 7 
25 sep   Mégan   gr. 7  

5 okt   Elle    gr. 3  

 
Allemaal van harte gefeliciteerd en  
een fantastische verjaardag gewenst 
 

Welkom   
Binnenkort wordt Nova 4 jaar. Ze is al aan het 
proefdraaien in groep 1b. 
Na de zomervakantie zijn Thomas (gr. 3) en 
Bram (gr. 6) bij ons op school gestart.  
Welkom!! We wensen jullie een hele mooie en 
leerzame tijd bij ons op het Anker.  
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Start schooljaar  
Inmiddels ben ik twee weken met plezier aan het werk en al redelijk ingeburgerd. Omdat wij 
weten hoe belangrijk communicatie is, proberen wij u zo transparant mogelijk te informeren over 
schoolzaken. Over 4 weken zal de volgende nieuwsbrief verschijnen. Omdat de nieuwsbrief 
maandelijks uitkomt, vragen wij uw begrip en geduld om die informatie af te wachten. In urgente 
gevallen informeren wij via Parro. Hieronder leest u concreet wat er nu speelt op Het Anker. 
 
Jennifer Kruiter - directeur 
 

Schooltijden 
Het schoolhek gaat om 8.20 uur open en krijgt u als ouder/verzorger de gelegenheid uw kind(eren) 
naar de deur bij de hoofdingang te brengen. Vanaf groep 3 willen we u vragen om op het plein 
afscheid van uw zoon/ dochter te nemen. Om 8.30 uur starten wij met de les en wij verzoeken u 
om dan het klaslokaal te verlaten.  
 

Communicatie 
Het platform van Parro wordt door ons gebruikt als communicatiemiddel. Dit betekent dat wij 
veel zullen delen via Parro en wat minder via de mail. Via Parro is de leerkracht ook bereikbaar op 
zijn of haar werkdagen. Ook het inplannen van gesprekken gaat via Parro. Heeft u deze nog niet 
geïnstalleerd, dan willen wij u vragen dit alsnog te doen. Mocht het niet lukken, wilt u dit dan 
aangeven bij de leerkracht van uw kind. Hij of zij wil u graag helpen.  
Voor en of na schooltijd bent u altijd van harte welkom om even naar de leerkracht te gaan waar 
het korte mededelingen betreft. Ook kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw 
kind of directie. 
 

Schoolfruit 
Als school zijn wij ingeloot voor gratis schoolfruit. Zoals u inmiddels heeft vernomen starten wij 
daar in de week van 5 september mee. De dagen worden dinsdag, woensdag en donderdag.  
U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat u van tevoren kunt zien welke fruit die 
week aangeboden wordt.  
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2022-2023/De-wekelijkse-levering.htm  
Mocht uw kind het fruit niet lusten dat aangeboden wordt, wilt u zelf dan vervangend fruit of een 
boterham meegeven? We willen u vragen om naast de fruitdagen ook een beetje te denken aan 
gezond eten, bijvoorbeeld tijdens de lunch. Snoep, chips, koolzuurhoudende- en energiedranken 
zijn niet toegestaan. 
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Even voorstellen 

Ik ben Marleen ten Hove en nieuw op Het Anker. Komend 
schooljaar mag ik op woensdag en donderdag groep 4 lesgeven 
en op vrijdag groep 5. Daar heb ik veel zin in! Ik ben woonachtig 
op Kampereiland en woon daar met mijn man en twee zoontjes. 
Ik houd van sporten en gezellige uitjes! Ik geniet van het 
lesgeven aan kinderen, want iedere dag is anders en dat vind ik 
fijn.   
 

Trakteren 
De afgelopen twee jaar gingen de kinderen (door Corona) al niet meer de klassen rond. De 
verjaardagen werden in de klas gevierd. De verjaardagskaart van alle leerkrachten werd door de 
groepsleerkracht meegegeven. Veel kinderen hadden nog altijd een traktatie voor alle 
leerkrachten mee. Heel lekker, maar in het kader van de gezonde school hoeft een aparte 
traktatie voor de leerkrachten niet. Ook nog eens goed voor ons gewicht!      
 

Talent gezocht                                                                                                           
Ook dit schooljaar hebben wij uw hulp nodig voor en bij een aantal activiteiten. Hiervoor krijgen 
alle oudsten donderdag 8 september een talentenlijst mee naar huis. Wilt u hierop aangeven 
waar u komend schooljaar de school/ klas/ leerkracht bij zou willen/ kunnen helpen? U kunt de 
ingevulde lijsten t/m maandag 12 september bij de leerkracht van uw kind inleveren.  
 

Info-ochtend en -avonden 
Op woensdag 14 september houden wij een informatie-ochtend. Van 12.00 uur tot 12.30 uur bent u 
welkom in de groep(en) van uw kind(eren). Zij zullen u het een en ander vertellen over het reilen 
en zeilen in hun groep. Als ouder mag u in verschillende groepen kijken. Daarnaast is er op papier 
voor iedereen een boekje met praktische informatie van de betreffende groep. 
  
Omdat de informatie van de groepen 3 en 8 vrij specifiek is, is er voor de ouders van deze 
groepen ook een informatieavond gepland naast deze ochtend. De ouders van deze groepen 
ontvangen hier een persoonlijke uitnodiging.  
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Startgesprekken 
In de week van 26 tot 30 september zijn er de jaarlijkse startgesprekken. Deze zijn altijd samen 
met u en uw kind (vanaf groep 3). Via Parro kunt u zich een week van tevoren inschrijven. 
Maandag 19 september worden de kennismakingsformulieren meegegeven. U kunt van tevoren 
samen met uw kind de vragen invullen. De ingevulde formulieren zijn het uitgangspunt van het 
gesprek.   
 

Corona 
Het coronavirus is helaas nog niet volledig verdwenen uit onze maatschappij. Ook dit hebben wij 
afgelopen week bij de start van het nieuwe schooljaar gemerkt. Wij als school binnen VPCO 
Hasselt blijven de richtlijnen hanteren van het RIVM. Dit betekent voor nu dat wanneer u in de 
buurt bent geweest van iemand met corona, u niet in quarantaine hoeft. Het is wel belangrijk om 
na contact met een positief getest persoon extra alert te zijn op klachten en gedurende 10 dagen 
na het contact kwetsbare personen te vermijden. Krijgt u klachten? Blijf thuis en doe direct een 
coronatest, ook als u gevaccineerd of hersteld bent. Ga bij een positieve testuitslag meteen in 
isolatie. 
Tevens hanteren wij als school nog steeds de adviezen om het coronavirus tegen te gaan: handen 
wassen, hoesten en niezen in je ellenboog en voldoende frisse lucht. 
 

Kunstwerken in de hal 

Afgelopen schooljaar heeft de huidige groep 8 aan het eind van het jaar nieuwe kunstwerken 
gemaakt in de hal. Een ontzettend leuk proces en het resultaat mag er ook wezen! Hartstikke 
welkom om deze een keer te bewonderen wanneer u in school bent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Personeel: Froukje en Wieteke 
Zoals u weet is juf Froukje nog aan het re-integreren. Omdat zij nog niet voldoende hersteld is en 
er ook geen tijdspad op gezet mag en kan worden, zal Wieteke Klijnsma de ib-taken van Froukje 
overnemen. 
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Aankondiging 
In de Kinderboekenweek van 5 t/m 14 oktober willen we weer graag op donderdag 13 oktober een 
kinderboekenmarkt houden. Kinderen kunnen dan hun uitgelezen boeken verkopen en misschien 
bij iemand anders weer 'nieuwe' boeken kopen. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief 
maar dan kunnen jullie nu alvast opzoek gaan naar boeken om te verkopen. 

 
Rooster Godsdienst 
Week 37: 12-16 september 2022  
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14  
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17  
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31  
Lied OB: Supersem https://www.youtube.com/watch?v=4S4DFyCUQq8   
        BB: Heer, U kent mij als geen ander -  https://www.youtube.com/watch?v=WUXzHbj5jdg  
 
Week 38: 19-23 september 2022  
Naar de farao, Exodus 5:1 - 6:9  
De staf van Mozes, Exodus 7:1-13  
Bloed, kikkers en muggen, Exodus 7:14 - 8:15  
Lied OB: U bent die U bent www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ&ab_channel=suusys   
        BB: Kijk es www.youtube.com/watch?v=YF9emcuxJac   
 
Week 39: 26-30 september 2022  
Farao blijft weigeren, Exodus 8:16-9:35  
Het wordt donker, Exodus 10-11  
De uittocht uit Egypte, Exodus 12:1-51  
Lied OB: Mozes ging langs bij de Farao www.youtube.com/watch?v=iyxBLQG0ErM&ab_channel=Janet66   
       BB: Be bold, be strong ELB 480  
 
Week 40: 3-7 oktober 2022  
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31  
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18  
Het bittere water, Exodus 15:22-26  
Lied OB: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?  
        BB: Heer onze Heer ( Psalm 8)        
              www.youtube.com/watch?v=IqMN2dQ8W8Q&list=PL696F3EBBB296729F&index=18&t=0s  
 

Website 
Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl: deze nieuwsbrief  
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