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Agenda 
7 okt       podiumpresentatie gr. 1-2b 
8 okt        klussenochtend 1e 
13 okt       kinderboekenmarkt 
17-21 okt    herfstvakantie 
24 okt       vrije dag alle lln 
31 okt-4 nov  openlesochtend kanjer 
2 nov       dankdag 
4 nov       podiumpresentatie gr.7   
7-11 nov     oudergesprekken gr.3, 7 en 8 
9 nov        volgende nieuwsbrief  
    

Jarigen 
De komende weken zijn jarig: 
6 okt  Beau   gr. 1a 
7 okt   Vigo    gr. 4 
10 okt   Levi    gr. 6  
11 okt   Kay    gr. 4  
14 okt   Yasmijn   gr. 4 
16 okt  Kevin   gr. 6 
17 okt  Bjarne   gr. 1b 
17 okt  Joaz   gr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

17 okt  Sifra   gr. 4 
18 okt  Liz   gr. 5 
20 okt  Josab   gr. 5 
24 okt  Stacey   gr. 5 
25 okt  Ryan   gr. 3 
26 okt  Juf Jeanet  
26 okt  Dani   gr. 6 
28 okt  Liv   gr. 4 
3 nov  Danthe  gr. 3 
4 nov  Sem   gr. 1a 
7 nov  Juf Berdien  
8 nov  Sara   gr. 7 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en  
een fantastische verjaardag gewenst 

 

Welkom   
Noel is weer terug op Het Anker na even weg 
te zijn geweest. Zijn broertje Kevin is weer 
begonnen met wenochtenden in groep 1-2b. 
Weer van harte welkom!! 
  

Kennismaken met breuken in groep 6 
 



 

Nieuwsbrief 
 

(Verkeers)veiligheid  
Met het slechtere weer op komst worden er meer kinderen met de auto naar school 
gebracht. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid rondom school. 
Wij begrijpen dat er gezinnen zijn die verder van school wonen of dat u uw kind(eren) even 
snel wil afzetten i.v.m. uw eigen werk. Toch willen wij u met klem vragen om uitsluitend de 
parkeerplaatsen te gebruiken bij school of bij de supermarkt. Lukt het u als 
ouder(s)/verzorger(s) niet om een parkeerplaats te vinden, dan verzoeken wij u vriendelijk 
verder in de nabijgelegen straten een geschikte parkeerplaats voor uw auto te zoeken. Op 
deze manier hopen wij dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de verkeerssituatie 
rondom school overzichtelijk en ongevaarlijk kan blijven voor onze kinderen.  
 
Het fietsenhok voor onze kinderen is niet heel groot, maar wel 
passend voor alle fietsen als deze op een juiste en veilige manier 
worden geparkeerd. Fietsen met bijvoorbeeld grote manden die 
topzwaar kunnen worden het liefst aan de zijkanten neerzetten, 
zodat er een domino-effect kan worden voorkomen. In de klassen 
gaan wij de kinderen er nogmaals op attenderen om zuinig en 
netjes om te gaan met spullen/ fiets(en) van jezelf, maar ook van 
de ander.  
Mocht u met de fiets naar school komen om uw kind(eren) op te 
halen of weg te brengen, wilt u dan uw fiets buiten het hek parkeren alvorens u het plein 
oploopt? Is dit voor u lastiger i.v.m. meerdere kinderen op de (bak)fiets, dan willen wij u 
vragen om met de fiets aan de hand het schoolplein op te lopen. 
 

Even voorstellen (1) 
Mijn naam is Isa Naberman, 17 jaar en wonend in Genemuiden. Op dit moment ben ik 
derde en laatstejaars student van mijn opleiding Onderwijsassistent in Zwolle. Voor mijn 
laatste jaar wilde ik graag stage lopen op een gezellige leuke school 
dichtbij mijn huis. En uiteindelijk kwam ik terecht bij het Anker in 
Hasselt. Ik heb natuurlijk niet alleen voor deze school gekozen 
omdat hij dichtbij is maar ook omdat het een Daltonschool is. Ik ben 
een voorstander van het zelfstandig maken van het kind en probeer 
dit dan ook altijd te stimuleren. Ik hou van een uitdaging en ik denk 
dat ik die op Het Anker kan vinden. Ik ben een sportieve, altijd 
vrolijke, sociale en gezellige meid. Ik kan goed omgaan met 
kinderen, altijd in voor een praatje en ben erg ondernemend.  



 

Nieuwsbrief 
In mijn vrijetijd werk ik veel. Dit doe ik bij restaurant Het Kraantje in Zwartsluis.  Verder 
geef ik training in Wielrennen op de Tippe in Staphorst. Ik vind het leuk om als ik niet aan 
het werk ben wat leuks te doen met mijn familie en vrienden.  Dit jaar kunnen jullie mij op 
de dinsdag en woensdag op het Anker vinden, later dit jaar zal hier ook de maandag bij 
komen. Maar eerst staat mij een andere uitdaging te wachten. Van 30 september tot 6 
november ga ik stagelopen in Bolivia, Zuid- Amerika. Als een onderwijsassistent op een 
basisschool. Ik heb hier erg veel zin in maar vind het ook spannend!                                                                              
Dit jaar loop ik stage in groep 6 bij Juf Marije. Ik vind het een erg gezellige klas! Ik hoop dit 
jaar meer zelf voor de klas te staan en mee te denken met activiteiten en andere dingen 
buiten de klas.               
Ik wil de kinderen graag wat bijbrengen niet alleen lesstof maar ook levenslessen. Het is 
belangrijk dat de kinderen elke dag met een glimlach naar huis gaan en als ik daarbij kan 
helpen, doe ik dat met liefde! 
 

Even voorstellen (2)  
Mijn naam is Lindy van Dijk en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in 
Genemuiden samen met mijn ouders en twee broertjes. Ik zit in mijn 
tweede jaar van mijn opleiding onderwijsassistent, op het Landstede in 
Zwolle. Hierna wil ik nog verder studeren aan de PABO om uiteindelijk 
hopelijk ook zelf juf te worden. 
Dit jaar zal ik stage gaan lopen op CBS het Anker in Hasselt. Mijn stage 
zal ik gaan lopen in groep 1/2a bij juf Clarinda en juf Esther en zal 
plaatsvinden op woensdag en vrijdag. 
Ik heb in ieder geval veel zin om de kinderen, maar ook de docenten te 
leren kennen. En natuurlijk ook om zelf meer bij te leren! 
 

Even voorstellen (3) 
Ik ga mij even aan jullie voorstellen. 
Ik ben Christel Rook, 18 jaar oud en ik ben woonachtig in Vollenhove. 
Dit jaar kom ik stagelopen in groep 5. Hier heb ik erg veel in zin. Ik hoop hier een leuk, 
gezellig maar vooral ook een erg leerzaam jaar te hebben, waar ook ik goed aan mijn werk 
kan. 
Ik doe de opleiding ‘Onderwijsassistent’ en zit in mijn 3e tevens laatste schooljaar. Deze 
opleiding volg ik op het ‘Menso Alting’ in Zwolle 
Wat ik leuk vind om te doen, is op pad gaan met mijn vrienden en vriendinnen. Dit is altijd 
erg gezellig! Met z’n allen er tussenuit! 
 



 

Nieuwsbrief 
In de zomervakantie ben ik altijd erg actief bij het bouwen aan 
een corsowagen (in Sint-Jansklooster) en sinds afgelopen jaar 
ook bij de gondels (in Belt-Schultsloot). 
Ook zit ik nog op volleybal. Dit doe ik bij de club VVSA, hier zit ik 
in dames 2. 
Naast school heb ik ook nog een bijbaantje bij Joors, dit is een 
inpakbedrijf van groenten en fruit.  
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar!  
Groetjes Christel 

 
Even voorstellen (4) 
Hallo iedereen, Mijn naam is Rick Klaver en ik ben 18 jaar oud. Ik ben een 
nieuwe stagiair op CBS Het Anker. Ik loop nu stage in groep 4. Mijn 
hobby’s zijn varen, reizen en met vrienden uitgaan. Ik hoop veel te 
leren en mee te maken in het aankomende jaar. 
 

Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober starten wij de kinderboekenweek met de hele school in de hal. Het 
thema dit jaar is GiGaGroen. Tot aan de herfstvakantie zullen we in de klassen nog meer 
als anders aandacht besteden aan het lezen en aan kinderboeken. Wanneer u in deze 
weken een kinderboek koopt in de boekhandel krijgt u daar het kinderboekenweek 
geschenk gratis bij, dit jaar geschreven door de schrijvers van de populaire 'de 
waanzinnige boomhut’ boeken. Ook zijn er veel andere leuke aanbiedingen van boeken in 
deze tijd.  
 

Boekenmarkt  
Om het thuis lezen extra onder de aandacht te brengen bij de kinderen willen we op 
donderdag 13 oktober van 14:30 tot 15:30 uur een boekenmarkt gaan houden. Kinderen 
kunnen hun eigen boeken en tijdschriften te koop aanbieden (voor max. € 2,00) aan andere 
kinderen. Natuurlijk kunnen ze bij andere kinderen weer nieuwe boeken of tijdschriften 
kopen. Op elk boek en tijdschrift moet een prijs komen te staan. De kinderen mogen een 
kleedje meenemen om de boeken op uit te stallen. Als er kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 
die boeken willen verkopen, dan willen we graag dat dit onder begeleiding van een 
volwassene gebeurt. Vanaf groep 5 mogen de kinderen zelfstandig hun boeken verkopen. 
Wil je meedoen aan de boekenmarkt geef je dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 11 
oktober, op bij juf Kylie of juf Petra. 
 
 



 

Nieuwsbrief 
Eigenaarschap 
Als team houden wij ons bezig met de vraag hoe wij eigenaarschap bij kinderen nog verder 
uit kunnen bouwen. Maar wat is eigenaarschap eigenlijk? En kan je er als ouder ook wat 
mee?  
Eigenaarschap heeft alles te maken met verantwoordelijkheid. Wanneer je eigenaar van 
iets bent dan voel je je verantwoordelijk en neem je ook de verantwoordelijkheid voor je 
handelen. Als je eigenaarschap toont, doe je iets omdat je het belangrijk vindt, omdat je 
het wilt en omdat je eigenaar van het resultaat bent.                                                                                                      
 
Eigenaarschap geven begint met vertrouwen geven: ‘Probeer maar. Ik denk dat je het kunt’.       
Tegen een kleuter zeg je bijvoorbeeld: ‘Trek je jas zelf maar aan, ik denk dat jij dat al kan’. 
Tegen een ouder kind: ‘Je hebt laten zien dat je goed uitkijkt in het verkeer. Vanaf nu mag 
je zelfstandig op de fiets naar club of sport’. Door vertrouwen te geven en kinderen zelf te 
laten ervaren dat ze iets zelfstandig kunnen groeit hun zelfvertrouwen, voelen zij zich 
zelfverantwoordelijk en groeien zij letterlijk en figuurlijk om zo in de toekomst hun eigen 
route te kiezen. Wat wij als ouders en leerkrachten mogen zijn? Een vangnet, voor als het 
even niet lukt. Fijn wanneer kinderen een vangnet mogen hebben. 
In de volgende nieuwsbrief meer over hoe wij vormgeven aan eigenaarschap op school. 
 

Leerlingenpanel 
Woensdag 7 september hebben we de jaarlijkse 
verkiezing voor het leerlingenpanel gehad. Twaalf 
kinderen hebben hun ideeën gepresenteerd. De 
kinderen uit de groepen 4 t/m 8 mochten daarna op 3 
personen stemmen (uit elke groep op 1 persoon). De 
stemmen zijn inmiddels geteld en vandaag is er voor 
het eerst vergaderd.  
 
Tijn, Milan en Iris zijn opnieuw verkozen en draaien 
nog een jaar mee. Yasmijn, Lucas en Vincent maken 
het leerlingenpanel compleet. 
 

Wie heeft er nog voor ons….. 
Vlinderstruiken en tuinplanten die wat beter tegen de droogte kunnen zoals Dropplant, 
Fijnstraal, Perosvskia en Prachtkaars? Het einde van de zomer is vaak een goede tijd om 
planten te verzetten en de tuin aan te passen.  
 
 
 



 

Nieuwsbrief 
Heeft u toevallig een uitgezaaide vlinderstruik of andere geschikte 
planten voor ons steeds groener wordend schoolplein? Dan houden 
wij ons aanbevolen. Het liefst willen we deze tijdens de 
klussenochtend op 8 oktober planten. Maar ze mogen ook eerder 
(wel graag met een goede kluit eraan) naar school worden 
gebracht.  
  

Open Kanjerlessen/veiligheids- en gedragsprotocol 
Vorige week was het de ‘week tegen pesten’. In de klassen hebben wij daar aandacht aan 
besteed o.a. tijdens onze kanjerlessen. Ook hebben wij als school een veiligheids- en 
gedragsprotocol dat wij graag even onder uw aandacht willen brengen. Hij zit als bijlage 
bij deze nieuwsbrief. 
Wat wij als school heel belangrijk vinden is dat we er samen voor zorgen dat uw kind een 
fijne en veilige tijd heeft bij ons op school. De driehoek ouders-school-kind is heel 
belangrijk. Samen kunnen we er voor zorgen dat dit goed gaat voor álle kinderen. In het 
kader daarvan willen we u van harte uitnodigen voor een open kanjerles in de klas van uw 
kind. 
Via parro krijgt u een uitnodiging voor het bijwonen van de Kanjerlessen in week 44: 31 
oktober t/m 4 november. In deze les willen we laten zien wat we tot nu toe geleerd 
hebben en zullen we ook samen met de ouders een aantal oefeningen gaan doen.  
Wilt u de leerkracht van uw kind zelf berichten (via parro) of u aanwezig bent of niet. 
Indien u meerdere kinderen heeft op school en de Kanjerles niet op hetzelfde moment 
valt, bent u natuurlijk bij meerdere lessen welkom. Maar vanwege de rust in de les is het 
niet mogelijk om halverwege binnen te komen of te switchen. 
 

Moestuintje groep 7 

  



 

Nieuwsbrief 
Rooster Godsdienst 
Week 41: 10-14 oktober 2022 
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24 
Water uit de rots, Exodus 17:1-7 
Het bezoek van Jetro, Exodus 18 
Lied OB: Lees je bijbel, bid elke dag 
       BB: Maak je niet druk www.youtube.com/watch?v=rkylYyY0-Sc  
 
Week 43: 24-28 oktober 2022 
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19 
De tien geboden, Exodus 20:1-17 
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + 31:18 
Lied OB: Mozes ging de berg op www.youtube.com/watch?v=El0xLI0A_B0&ab_channel=eshaai   
        BB: Hou je aan de regels www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E    
 
Week 44: 31 oktober – 4 november 2022 
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20 
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34 
Lied OB: Is je deur nog op slot 
        BB: Dankuwel www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI    
 
Week 45: 7-11 november 2022 
Het volk klaagt, Numeri 11:1-23 
Zeventig oudsten, Numeri 11:24-35 
Mirjam wordt gestraft, Numeri 12 
Lied OB: Sta’s even op EL 468 
        BB: Kleuren, kleuren www.youtube.com/watch?v=H0s6uHPBLv0  
 

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