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Agenda
do 16 jun

10 juni 2022 nr.10

concert Vlieg mee met Phion,
gr.6-7

21 jun
21 jun

juf Annemarie
Jim

do 16 jun
vr 17 jun
di 21 jun
do 23 jun

voorstelling Trash, gr.3-4
podiumpresentatie gr.4
schoolreis gr.1-7
klassenavond gr.7-8

21 jun
22 jun
26 juni
4 jul

Kiki
gr. 7
Quinten
gr. 5
Prinses Alexia [17 jaar]
Esmée
gr. 8

ma 27 jun
wo 6 jul

oudergesprekken facultatief
jaarvergadering team,
alle lln vrij
rapporten uit
volgende nieuwsbrief

vr 8 jul
vr 8 jul

De komende weken zijn jarig:
Maan
Pascal
Tiemen
Julian
Tristan
Bram
Isabella

Ella
Sem

gr. 3
gr. 3

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst
Welkom

Jarigen
13 jun
15 jun
16 jun
18 jun
19 jun
20 jun
20 jun

7 jul
7 jul

gr. 5

gr. 1
gr. 5
gr. 5
gr. 5
gr. 8
gr. 1
gr. 8

Binnenkort verwelkomen wij in groep 1a Lux
[broertje van Ryan].
We wensen jou een hele mooie en leerzame
tijd bij ons op het Anker.

Vakantierooster 2021-2022
Nieuwsbrief

In verband met de planning in veel gezinnen, hierbij het vakantierooster voor het komende
schooljaar. Dit rooster is door de MR besproken en goedgekeurd. Het grootste deel van de
schoolvakanties wordt door de overheid bepaald.
Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
Als school mogen we zelf de studiedagen bepalen en de 2e week van de meivakantie. We
proberen als basisscholen in Hasselt dezelfde vakanties aan te houden en we proberen aan te
sluiten bij de vakanties van het VO in Zwartsluis en Zwolle.
De studiedagen worden nog gepland. Zodra dit bekend is zullen we het doorgeven.

Herfstvakantie
Vrije middag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Vrije dag
Zomervakantie

17 okt
23 dec
26 dec
27 feb
7 apr
24 apr
18 mei
29 mei
21 jul
24 jul

t/m

21 okt

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

6 jan
3 mrt
10 apr
5 mei
19 mei

t/m

1 sep

Facultatieve oudergesprekken

In de week van 27 juni houden de groepsleerkrachten de oudergesprekken. Deze gesprekken zijn
facultatief, omdat we nogal eens horen dat ouders eigenlijk geen vragen hebben zo aan het eind
van het schooljaar. Het aanmelden voor deze facultatieve gesprekken gaat weer via Parro. Op
maandagmiddag 20 juni wordt de inschrijving hiervoor in Parro open gezet. De gesprekken zullen
in principe op school plaatsvinden. Mochten de leerkrachten zelf de ouders nog graag willen
spreken, dan maken zij hier zelf een afspraak voor.

Incasso schoolreisjes

Eind juni zal onze penningmeester Yvonne de bedragen voor de schoolreisjes incasseren.
Dit zijn de volgende bedragen per leerling:
gr. 1-2
gr. 3-5

€ 21.50
€ 27.50

gr. 6-7

€ 27.50

Wie staat voor welke groep
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Voor het komende schooljaar is de verdeling:
Groep 1/2A
Groep 1/2B

juf Esther en juf Clarinda
jufJeanet en juf Nelleke

Groep 3
Groep 4

juf Liza
juf Maressa en vacature

Groep 5
Groep 6

juf Petra en vacature
juf Marije

Groep 7
Groep 8

juf Kylie
juf Berdien

Jubilarissen

Juf Henrike, juf Margreeth en juf Clarinda zitten alle drie al 25 jaar in het onderwijs! Juf Henrike
zelfs al bijna 2 jaar langer dan de andere twee. Maar toen konden we er in Corona tijd geen
aandacht aan besteden. Als team zullen wij dit voor de zomervakantie nog uitgebreid doen.
Nogmaals van harte gefeliciteerd alle drie!

Uitslag eindtoets IEP groep 8

De leerlingen van groep 8 hebben een mooie gezamenlijke eindscore neergezet. Het Anker heeft
dit schooljaar boven het landelijk gemiddelde gescoord voor de eindtoets groep 8. Dit betekent
dat het team van Het Anker vanaf groep 1 tot en met groep 8, tenslotte zijn deze leerlingen
gestart in groep 1, er samen met deze leerlingen zelfs meer uitgehaald heeft dan wat op landelijk
niveau verwacht zou mogen worden voor deze leerlingen van groep 8. Allemaal nogmaals van
harte gefeliciteerd!

Onderhoud schoolgebouw

Dit kalenderjaar zal Het Anker aan de binnenkant geschilderd worden en zullen alle buiten
boeien, kozijnen etc. schoon gespoten worden. Op deze wijze ziet Het Anker er aan de binnen en
buitenkant weer helemaal fris uit.

Rooster Godsdienst

Week 24: 13-17 juni 2022
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-30
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:31-58
Veilig bij de Heer, Psalm 27
Lied OB: dapper net als David Dapper als David • Elly & Rikkert - YouTube
BB: God heeft zijn manieren
www.youtube.com/watch?v=Bvwx5FKXyyY&index=65&list=PLF72AFD478EC0950B

Week 25: 20-24 juni 2022
Saul krijgt een hekel aan David, 1 Samuël 18:16-30
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-10
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:11-17
Lied OB: Ik volg de Heer Ik volg de Heer - YouTube
BB: U bent machtig (404) u bent machtig - YouTube
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Week 26: 27 juni – 1 juli 2022
Het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20
David doet of hij gek is, 1 Samuël 21
Lied OB: Ja is Ja, nee is nee
BB: Hij is groot en geweldig

www.youtube.com/watch?v=5_qLYAp5StM&list=PL1D3FFAD81B667FE0&index=14

Week 27: 4–8 juli 2022
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24:1-23
Nabal en Abigaïl, 1 Samuël 25
David wordt koning, 2 Samuël 2:1-7
Lied OB: Maak een vrolijk geluid voor Heer
BB: Het is heerlijk (404) Heerlijk - KBW 2009 - YouTube

Website

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

Groep 8 op kamp

