Nieuwsbrief
Agenda
Ma 2 nov

schoonmaakavond
adviesgesprekken gr.8

Di 3 nov

schoonmaakavond
adviesgesprekken gr.8

Wo 4 nov
Ma 16 nov
Do 19 nov
Vr 20 nov
Vr 20 nov

herfstwandeling kleuters
dankdag
loodjes trekken gr.5-8
gr.1-4 schoen zetten
podiumpresentatie gr.6 (i.v.m.
corona zonder ouders)
volgende nieuwsbrief

30 oktober 2020
Geboren
Sprakeloos
Ontroerd
Zoiets groots
Verborgen
In het kleine

Jules
8 oktober 2020
Dennis, Henrike en Ella Overkempe

Jarigen

De komende weken zijn dit onze jarigen:
3 nov
7 nov
8 nov
14 nov
14 nov
17 nov

Danthe
Dani
Sara
Ivar
Ties
Sven

gr.1a/2a
gr.8
gr.5
gr.4
gr.4
gr.3

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!

Het Kinderboekenweekproject Jagers en Boeren in groep 5.

Even voorstellen
Nieuwsbrief

Zoals in de vorige nieuwsbrieven gemeld zijn wij ieder jaar weer blij met alle hulp van stagiaires
binnen de school. In deze nieuwsbrief stelt stagiaire Sophie den Braber zich voor. Wij wensen
haar een mooie en leerzame tijd!
Hoi allemaal!
Leuk dat ik op deze manier nog mezelf kan voorstellen. Ik
ben Sophie den Braber, 19 jaar en ik woon in Zwolle. Ik zit
in mijn tweede jaar van de Katholieke Pabo en loop nu
stage in groep 6 bij meester Erik. In mijn vrije tijd sport ik
graag, lees ik veel en ben ik graag creatief bezig. Ik sta dit
half jaar in groep 6 en in februari ga ik naar groep 1/2. Elke
maandag ben ik op Het Anker te vinden en tijdens mijn
stageweken ben ik er de hele week. Ik hoop op een
leerzaam en gezellig jaar!

Luizen
Omdat wij vanwege corona tijdelijk geen luizenouders op school toe mogen laten willen wij u
nogmaals vragen om hier thuis extra alert op te zijn. Wilt u regelmatig even checken bij uw
eigen zoon of dochter? Dit kan het beste met een fijne stofkam. Als er luizen of eitjes van luizen
zijn geconstateerd moeten de haren gewassen worden met een speciale shampoo. Deze is
verkrijgbaar bij de apotheek. Stel in dat geval ook de leraar van de klas even op de hoogte,
zodat hij of zij dat aan de klas kan doorgeven en de andere ouders er extra alert op kunnen zijn.
Voor meer info zie: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

Verlichtingsactie
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Nu het 's morgens weer later licht wordt en 's middags eerder donker, is het belangrijk dat je
goed zichtbaar bent op de fiets. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en fietsenmaker
Thobias Mijnheer van MijnStadsfiets hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maandag hun
fietsen gecontroleerd op veiligheid. Een algehele fietscheck met extra aandacht voor de
verlichting. Met dank aan Thobias konden er heel wat lampjes vervangen worden en fietsen de
kinderen weer veilig over straat.

Fietscontrole door Thobias Mijnheer.

Kanjertraining

Deze week hadden wij de open Kanjerles willen houden. Helaas is dat vanwege de maatregelen
niet mogelijk. Dat neemt niet weg dat we in de klassen wel aan de slag zijn met de
Kanjertraining. In de verschillende groepsmails of via Parro wordt er ook verteld over waar de
groepen mee aan het werk zijn.
Schoolbreed richten we onze aandacht op hoe kinderen reageren als je ze ergens op aanspreekt.
Sommige kinderen zijn geneigd snel de schuld buiten zichzelf te leggen en boos of brutaal te
reageren als ze ergens op worden aangesproken. Wij leren ze dat je ook in rust dingen kunt
uitpraten. Een aantal tips voor ons als volwassenen vanuit de kanjertraining hierin zijn:



Blijf altijd rustig en respectvol in taalgebruik en houding.
Blijf in de wereld van de rust/respectvol naar jezelf en de ander.



Laat je niet leiden door irritatie of angst en onmacht. Zie het kind als de moeite waard
en durf rustig maar duidelijk gedrag te begrenzen.
Wees voorspelbaar in je gedrag voor kinderen. Zorg dat kinderen weten waar ze met jou
aan toe zijn, biedt hen veiligheid en geef hen vertrouwen.



Kinderen doen opvoeders na, wees je daarvan bewust. Als jij rustig en respectvol een
conflict aangaat, dan ziet het kind hoe op een fatsoenlijke manier conflicten zijn op te
lossen.
 Onze lichaamstaal straalt uit wat we denken. Wees je bewust van je opvattingen over
het kind.
 Denk niet in problemen, maar in oplossingen. Als een kind dwars doet, dan is er iets
bijzonders aan de hand.
Mocht u vragen hebben over de Kanjertraining, schroom niet om die te stellen aan de eigen
leerkracht of aan de Kanjercoördinator (juf Sytske).
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Groep 1-2B klaar voor de podiumpresentatie over ridders en prinsessen!

Parro

Nu alle groepen gebruik zijn gaan maken van de Parro-app zien we dat er al veel gedeeld wordt.
Deze week werden de eerste oudergesprekken gepland en ook dat ging erg handig. Wilt u iets
doorgeven aan de leerkracht van uw zoon of dochter, dan is het altijd belangrijk om dat aan
beide leerkrachten tegelijk te sturen. Zo voorkomen we dat de één ergens wel van op de hoogte
is en de ander niet. U kunt altijd een gesprek aanmaken met meerdere leerkrachten tegelijk. Om
dit te doen moet er bij beide leerkrachten een vinkje staan. Mochten er nog vragen zijn, neem
dan gerust contact op met de leerkrachten.
Vanaf nu gaan wij Parro ook gebruiken voor de informatie schoolbreed. De nieuwsbrief zal nu
nog via mail en Parro te lezen zijn, maar de volgende keer alleen via Parro.

Schoolfruit
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Voor het zesde jaar op rij kunnen we meedoen met het aanbod van EU-schoolfruit. Vanaf 9
november ontvangen we 20 weken lang 3 porties groente en/of fruit per leerling per week. Dit
wordt in de groepen 3-8 in de pauze uitgedeeld op maandag, woensdag en vrijdag.
Wij hebben op school al jaren de goede gewoonte om de dinsdag en donderdag als gruitdagen
[gruit = groente en fruit] aan te merken. Dat houden we graag zo. Met deze actie doen we er
tijdelijk een schepje bovenop. Graag willen we als school zo gezonde eetgewoonten van onze
kinderen stimuleren. We verplichten dit niet, we stimuleren dit wel.
We hebben gekozen voor de groepen 3 t/m 8, omdat het schoonmaken en bewerken van het
fruit in de kleutergroepen te veel tijd gaat kosten. De ouders in de kleutergroepen willen we
graag aanmoedigen om ook het liefst alle dagen fruit mee te geven voor het eet- en
drinkmoment.
Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen
vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Leerlingen die gezond eten en
voldoende bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en
leren makkelijker! Zie ook: www.euschoolfruit.nl

Herfst: er wordt hard gewerkt!

Schoenendoosactie
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Dit jaar doen wij als school mee met de Schoenendoosactie van stichting GAIN (Global Aid
Network). Een prachtige kans om heel praktisch iets te doen voor een ander. Voor de vakantie
hebben de kinderen een folder meegekregen waar alle informatie in staat. Het kan zijn dat het
aan de aandacht ontsnapt is, daarom hierbij nog even kort een geheugensteuntje. Er zijn al
meerdere schoenendozen ingeleverd, die nu op het podium staan. We hopen dat er nog veel
meer bij zullen komen in de komende weken.
Hieronder nog kort waar je rekening mee moet houden:
- De maximale hoogte is 12 cm en de maximale lengte is 34 cm. Als je de lengte en breedte bij
elkaar optelt, mag dit minimaal 46 cm en maximaal 56 cm zijn.
- Zorg dat je bovenop de doos zet of het voor een jongen of meisje is.
- Zorg dat je bovenop de doos zet voor welke leeftijd het is (leeftijd: 2-4 of 5-9 of 10-14).
- Het geld voor de schoenendoos mag je in een envelop doen. De leerkracht haalt dit er dan uit.
- Kijk thuis rond welke spullen nog als nieuw zijn en doe die in de doos. Zelfgemaakte dingen
zijn ook altijd leuk.
- Plak de doos niet dicht, maar doe er een postelastiek om.
De gevulde en versierde doos zien wij graag uiterlijk vrijdag 13 november op school.

Website

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

Rooster Godsdienst

Week 45: 2 t/m 6 november 2020
Balak zoekt een profeet, Numeri 22:2-13
De ezel van Bileam, Numeri 22:14-40
Bileam zegent Israël, Numeri 22:41-24:25
Lied OB/BB: Dankuwel https://www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI
Week 46: 9 t/m 13 november 2020
De tabernakel, Exodus 40:1-38
Jozua, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
Lied OB: onder, boven, voor en achter https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0
BB: Er is er maar één https://www.youtube.com/watch?v=GJ7dp4ChOWw
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Week 47: 16 t/m 20 november 2020
Op weg naar Kanaän, Jozua 1:1-9
Rachab, Jozua 2:1-24
Doortocht door de Jordaan, Jozua 3-4
Lied OB: Ik wil even bij U komen
https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ&list=PLB7D589EE3091E08A&index=6
BB: Groot en geweldig https://www.youtube.com/watch?v=5_qLYAp5StM

