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Vr 11 sep

Appels plukken (gr6)

16 sep Nina

gr. 3

Vr 11 sep
21-25 sep
Di 22 sep
Wo 23 sep
Di 29 sep
Wo 30 sep
Vr 2 okt

Projectles dode hoek (gr.7/8)
Startgesprekken
Nationale buitenlesdag
Kraanwaterdag
Start Kinderboekenweek
Afname NIO (gr.8)
Volgende nieuwsbrief

25 sep Mégan
1 okt Ruben

gr. 5
gr. 7

Jarigen

De komende weken zijn dit onze jarigen:
11 sep Ivy

gr. 1

12 sep Sara
12 sep Talia
15 sep Mark

gr. 1a/2a
gr. 1b/2b
gr. 8

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!

Welkom

In de afgelopen weken zijn gestart:
In gr. 1a: Ivy (zusje van Kevin)
In gr. 1b: Collette (zusje van Leonie)
Van harte welkom bij ons op school en we
hopen dat jullie een mooie tijd op Het Anker
zullen hebben!

Vanuit de directie

Beslisbomen
Als bijlage zijn twee beslisbomen uit ons werkveld toegevoegd: beslisboom neusverkouden kind
0 t/m 6 jaar wel of niet naar kinderopvang en school; en beslisboom neusverkouden kind 7 t/m
12 jaar wel of niet naar kinderopvang en school. In het geval uw kind neusverkouden is graag
deze beslisboom doorlopen voordat uw kind naar school toekomt. Alvast bedankt.
Bij geen vervanging
Zoals een aantal van u waarschijnlijk al vernomen zal hebben, hadden we vorige week twee
leerkrachten met respectievelijk ziekteverlof en zorgverlof. We hebben hierdoor op de eerste
dag dat dit bericht ons bereikte als school met kunst en vliegwerk deze schooldag weten te
bemensen met een onderwijskracht. Dit was ook het geval voor de dagen daarna. Als team
hebben we dan ook het volgende stappenplan afgesproken, dat komende week ingaat:
Als directeur a.i. word ik om 7.00 u. gebeld door de leerkracht die er op die dag niet kan zijn.

- Direct plaats ik een bericht in de team app van Het Anker wie er wil en kan vervangen.
- Tevens vraag ik direct inval aan bij onze invalpool Slim.
- In het geval ik voor 7.30 u. geen bericht van een collega of vanuit de invalpool heb ontvangen
dat er een vervanger is, zullen de aanwezige collega’s op school vanaf 7.30 u. de ouders gaan
bellen van de betrokken groep met het verzoek om hun kind thuis te houden voor die dag. Als
school hebben we wel opvangplicht en mocht uw kind niet thuis kunnen blijven, dan kan uw
kind naar school toekomen en worden de dan aanwezige leerlingen verdeeld over de andere
groepen.
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- Bovenstaande betreft de (nood)opvang voor de eerste dag.
- Voor de dagen daarna hopen we het via interne collega’s, oud collega’s of collega’s uit de
invalpool georganiseerd te krijgen.
- Mocht dit niet lukken, dan laten we roulerend een groep thuis. Vanzelfsprekend informeren we
u hier tijdig over.
Helaas in deze Coronatijd moeten leerkrachten bij verkoudheidsklachten, symptomen, thuis
blijven en zich laten testen. Hierdoor kunnen we ook minimaal 4 (werk)dagen een collega niet
inzetten.

Batterijen en cartridges
Lege batterijen kunnen ingeleverd worden in de ton die in de hal staat. We krijgen
waardepunten van het bedrijf dat voor de verwerking van de batterijen zorgt. Van deze punten
kunnen we spelmateriaal voor school kopen. Goed voor het milieu en goed voor school dus!
www.stibat.nl
Ook gebruikte cartridges kunnen op school ingeleverd worden. Voor elke volgemaakte doos
ontvangt de school geld. Gemiddeld is dat zo’n 15 euro per doos. Alle beetjes helpen!
www.eeko.nl

Leerlingenpanel
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Aan het begin van het schooljaar zijn er verkiezingen gehouden om een nieuw leerlingenpanel
samen te stellen. Een recordaantal kinderen had zich dit jaar kandidaat gesteld! Voor een
ademloos luisterend publiek presenteerden de kandidaten zich voor de groepen 4 t/m 8.
Vervolgens was het de beurt aan de leerlingen, die met behulp van een stembriefje hun
voorkeur mochten aangeven. Nadat de stemmen geteld waren, maakte meester Erik het nieuwe
leerlingenpanel bekend. Het nieuwe leerlingenpanel bestaat uit: Linde ter Bruggen (gr.6), Job
Schoemaker (gr.6) Sem Klomp (gr. 7), Naomi Smit (gr.7), Djowa Grolleman (gr.8) en Tony de Wit
(gr.8). We wensen jullie heel veel succes bij deze nieuwe taak!

Kraanwaterdag
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Net als vorige jaren doen we weer mee met de Kraanwaterdag! Woensdag 23 september willen
we graag deze uitdaging aangaan met alle kinderen! We willen in de ochtendpauze water gaan
drinken i.p.v. andere soorten drankjes. De beker mag thuis gevuld worden met kraanwater, maar
mag ook leeg worden meegegeven.
Onderzoek toont aan dat water drinken goed is voor de algehele gezondheid. We hopen van
harte dat u als ouders dit initiatief wilt steunen! We zien overigens steeds meer kinderen die
water drinken i.p.v. gezoete drankjes.
Dit jaar is er een groep mensen vanuit de gemeente die zich binnen de gemeente
Zwartewaterland inzet voor gezond eten en drinken. Zij richten zich vooral op bijvoorbeeld
sportverenigingen, jeugdcentra, scholen, kinderopvang etc. Deze groep heet: Jongeren Op
Gezond Gewicht (JOGG). Zij organiseren vanaf 21 september de #7dagenwaterchallenge. Zeven
dagen alleen maar water drinken en zo stil staan bij bijvoorbeeld de suikers in frisdranken. Ook
in de klassen besteden wij hier aandacht aan. Misschien zijn er zelfs wel kinderen die zich
hiervoor op willen geven. Meer informatie kunt u vinden op www.bewegeninzwartewaterland.nl
en op de sociale media via JOGG Zwartewaterland.

Even voorstellen: stagiaires

Ook dit jaar zijn wij als school blij dat we plek kunnen bieden aan meerdere stagiaires. Zowel
van de pabo, als onderwijsassistenten of snuffelstages van het vmbo. In elke groep komt er wel
één en soms meerdere. De dagen en duur van de stages wisselt per student.
Inmiddels is er een aantal stagiaires gestart. In de komende nieuwsbrieven zullen zij zich aan u
voorstellen, met deze keer: Annewieke Knol.
Beste allemaal,
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Annewieke Knol, ik ben
17 jaar en woon in Hasselt. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op
het Menso Alting College in Zwolle. Inmiddels zit ik in het tweede
leerjaar van mijn opleiding. Mijn hobby is voetballen en ik speel in het
damesteam van Olympia’28. Dit schooljaar loop ik stage in groep 1-2B.
Ik ervaar deze stage als een waardevol onderdeel van mijn opleiding.
Van het werken met kinderen krijg ik positieve energie. Ik hoop op een
leuk en leerzaam schooljaar met de leerlingen en collega’s van Het
Anker.
Groeten,
Annewieke Knol

Kinderboekenweek
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Woensdag 30 september start landelijk de Kinderboekenweek weer! Het thema dit jaar is ‘En
toen…’. Op school willen we hier uitgebreid aandacht aan besteden. We beginnen dinsdag 29
september met een gezamenlijke opening in de hal voor de kinderen. Hier zullen nieuw
aangeschafte boeken worden gepresenteerd en wordt het thema feestelijk geopend. We kiezen
er dit jaar voor om met de hele school in projectvorm te werken. Per klas hebben we een
onderdeel, passend bij het thema ‘En toen…’, waar we 2 weken aan zullen werken. De laatste
dag zullen we deze onderdelen tentoonstellen. Met een speurtocht door de school willen we dit
project afronden. Alle kinderen zullen in kleine groepjes de thema’s in de klassen bekijken en
vragen beantwoorden.
Ook zullen we weer nieuwe leesboeken aanschaffen. Lezen is erg belangrijk voor de verdere
ontwikkeling van onze kinderen, maar lezen kan vooral ook erg leuk zijn! Koop je in de
Kinderboekenweek zelf een boek in de boekhandel, dan ontvang je het
Kinderboekenweekgeschenk geschreven door Arend van Dam gratis. Ook zijn er in heel veel
boekwinkels mooie aanbiedingen. Een mooie stimulans om kinderen meer te laten lezen!
Traditiegetrouw wordt in deze week ook de voorleeskampioen gekozen. De kinderen van de
groepen 7 en 8 mogen meedoen met de voorleeswedstrijd. De kampioen mag in de volgende
ronde in het gemeentehuis voorlezen met de winnaars van de andere scholen van
Zwartewaterland.
Daarnaast zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 de bibliotheek in Hasselt bezoeken en zullen
daar bezig gaan met een spel passend bij het boek ‘Het mysterie van het nimmer geschreven
boek’. Aan het einde van de Kinderboekenweek zal groep 1/2b hun podiumpresentatie doen en
ons meer vertellen over het thema waar ze aan hebben gewerkt.

Groep 1/2 in de rij na het buitenspelen

Aandacht gevraagd voor
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Sommige leerlingen komen ’s ochtends met een briefje op school met een mededeling over bijv.
een tandartsbezoek. Het blijkt dan soms dat de leerlingen halverwege de ochtend/dag worden
opgehaald. Voor de planning van leerkrachten is dit soms erg onhandig. Wanneer er bijv. een
toets gepland staat dan is het lastig wanneer kinderen niet aanwezig zijn. De leerkrachten
kunnen dan niet meer hun lesprogramma daarop aanpassen. Graag zoveel mogelijk dit soort
bezoekjes plannen buiten de schooltijden! Is dit niet mogelijk dan graag plannen op de
middagen en graag de mededeling over dit soort zaken eerder melden op school.

Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl:
Voor ouders / nieuwsbrieven / download: deze nieuwsbrief No.2

Rooster Godsdienst
14 t/m 18 sep
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Lied OB: El 501 vers 1
BB: Be bold, be strong (ELB 480) https://www.youtube.com/watch?v=zRvCUz6KFB4
21 t/m 25 sep
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Lied OB: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee
BB: Heer onze Heer (Psalm 8)
https://www.youtube.com/watch?v=IqMN2dQ8W8Q&list=PL696F3EBBB296729F&index=18&t=0s
28 sep t/m 2 okt
Bezoek van Jetro, Exodus 18
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20
Lied OB: Lees je bijbel, bid elke dag
BB: Maak je niet druk https://www.youtube.com/watch?v=rkylYyY0-Sc

