
 

   21 augustus 2020 Nieuwsbrief 
Agenda 
Di 25 aug Groepen 1/2 start 

muzieklessen  gedurende 
5 weken 

Di 25 aug  Nieuwe jaargids + lijst 
‘Talenten gezocht’ uit 

Do 27 aug Verkiezing 
leerlingenpanel 

31 aug - 4 sep  Kanjerweek 
Ma 31 aug  Groep 3 informatieavond 
Za 5 sep  Ramen lappen 
Ma 7 sep  Groep 8 informatieavond 
Vr 11 sep  Volgende nieuwsbrief 
 
 

Jarigen 
De komende weken zijn dit onze jarigen: 
28 aug  Ravian  gr. 1a/2a 
31 aug  Luka  gr. 7 
2 sep  Dylan  gr. 7 
3 sep  Tygo  gr. 3 
3 sep  Lars  gr. 7 
4 sep  Ruben  gr. 6 
5 sep  Roxy  gr. 1a/2a 
8 sep  Isabel  gr. 8 
9 sep  Rimke  gr. 1b/2b 
  
Allemaal van harte gefeliciteerd en  
een fantastische verjaardag gewenst! 
 

 

Geboren  
Geboren om voor altijd van te houden. 
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en zusje 
 

Riva 
1 juli 2020 
Dennis en Heleen, Noah, Liv, Zef van den Berg 
 
-- 
 
Zo dankbaar en gelukkig met ons 3e zoontje 
 

Seth 
3 juli 2020 
Gerwin en Alice, Ryan, Lux Kolk 

 

Welkom  
In de afgelopen week zijn gestart:  
In gr. 1a: Ayden en Daan.  
In gr. 1b: Levi (broertje van Feline), Saar (zusje 
van Tygo), Niko, Liam en Milan. 
In gr. 2b: Mien (vanuit Genemuiden verhuisd 
naar Hasselt).  
Binnenkort start Ivy (zusje van Kevin).  
 
Allemaal van harte welkom bij ons op school 
en we hopen dat jullie een mooie tijd op Het 
Anker zullen hebben.
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Vanuit de directie 
Mijn en onze eerste week als schoolgemeenschap Het Anker is al weer voorbij. Als Het Anker 
zijn we goed opgestart met elkaar. Voor mij een eerste week om mijn collega’s en de leerlingen 
wat beter te leren kennen. Mijn eerste indruk: een fijn team en lieve en aardige leerlingen die 
mij spontaan van alles vragen en oprecht geïnteresseerd zijn in mij als persoon. Kortom: we 
gaan er weer een mooi jaar van maken dit schooljaar! 
 
Daar ik ook meerscholen directeur a.i. ben bij een andere stichting zal ik gemiddeld genomen 2 
dagen in de week aanwezig zijn op Het Anker. Mocht u mij dringend willen spreken dan is dit 
mogelijk via mijn zakelijke mobiele nummer: 06-50744723. 
 
Elvrie Croes 
Directeur a.i. 

 
Jaarplanning 
De nieuwe jaarplanning met alle bijzondere data van dit schooljaar is op de website van school 
terug te vinden. 
 

Rapporten  
Graag zien wij alle [ondertekende] rapporten de komende week weer terug op school. 
 

Scholing personeel  
Als team gaan wij dit jaar een vervolg geven aan de scholing rond begrijpend luisteren en lezen. 
We willen graag nog hogere resultaten behalen. De instructievaardigheden en Daltononderwijs 
worden door onze onderwijsadviseur Bianca Lammers hierin meegenomen. De 
scholingsmomenten vinden buiten de lestijden plaats. Daarnaast komt Bianca regelmatig in de 
klassen om mee te kijken en tips te geven. 
 
Juf Kylie, juf Berdien en juf Marije starten alle drie met een tweejarige gymopleiding. 
 
Juf Sytske gaat het tweede jaar in van de studie Master interprofessioneel werken met Jeugd. 
 
Juf Marije gaat de Kanjeropleiding volgen. Een aantal andere leerkrachten zal een herhalingsdag 
volgen om de Kanjerlicentie te behouden.  
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Even voorstellen 
Dag allemaal, 
Graag stel ik mij voor als ‘nieuwe’ juf in de onderbouw (groep 1/2). 
Mijn naam is Willemien de Wilde, ik kom uit Kampen. Ik ben 
getrouwd en samen hebben we twee zoons van 12 en 10 jaar oud. Ik 
ben een creatief persoon, ik hou van lekker kokkerellen (en eten 
😉), klussen in huis, tuinieren, fietsen en wandelen, avontuurlijke 
vakanties in de bergen, spelletjes doen, en soms een beetje luieren 
in de hangmat met een boek. 
Ik ben werkzaam als leraarondersteuner op het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs in Kampen en volg de pabo in deeltijd. Aankomend 
schooljaar staat voor mij in het teken van eindstage en afstuderen 
en dat doe ik graag op Het Anker. Vooral de Christelijke identiteit 
van de school sprak mij zeer aan, evenals het daltonprincipe van 
waaruit de school werkt. Ik wil graag bijdragen aan een goede ontwikkeling van uw kind/pupil 
en de basis leggen om uw kind/pupil te laten groeien tot een zelfstandig en verantwoordelijk  
 
persoon die zich later staande kan houden in onze maatschappij. Graag maak ik persoonlijk 
kennis met u op school, spreek mij gerust aan als u nog vragen heeft. 
Tot ziens op Het Anker! 
 
-- 
 
Hi allemaal, 
Bij deze wil ook ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Ruud 
Scheper, ik ben 35 jaar, getrouwd met Annedien en woon in Zwolle. 
Helemaal onbekend ben ik niet in Hasselt, want ook al ben ik sinds 
mijn achttiende hier niet meer woonachtig, toch is de band met 
Hasselt altijd gebleven. Sinds jaar en dag ben ik namelijk betrokken 
bij voetbalvereniging Olympia’28, waar ik door de jaren heen trainer 
ben geweest van diverse teams. Na tien jaar werkzaam te zijn 
geweest in de (sport)journalistiek heb ik deze zomer besloten het roer 
volledig om te gooien en een transfer te maken naar het 
basisonderwijs. Als zij-instromer ga ik op de maandag en dinsdag aan 
de slag bij groep 7/8 op CBS Prins Willem-Alexander, terwijl ik op de 
woensdag en donderdag op Het Anker aanwezig zal zijn als 
ondersteuning van de tijdelijk directeur Elvrie Croes. Mocht u vragen 
hebben dan hoor ik dat graag. Tot ziens op Het Anker!   
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Informatiemiddag 
In verband met corona zal dit jaar de informatiemiddag niet doorgaan. Wel zal er een 
informatiemoment voor de ouders van groep 3 en 8 zijn. Deze ouders krijgen hierover bericht. Op 
4 september wordt een informatieboekje meegegeven met de belangrijkste punten per klas. 

 

Schoonmaakochtend 
Op zaterdagochtend 5 september willen wij graag de ramen lappen aan de buitenkant van de 
school. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen. Je kunt je aanmelden bij juf 
Kylie. We vragen je om zelf schoonmaakspullen en een trapje mee te nemen. Voor 
schoonmaakmiddelen en iets lekkers in de pauze wordt gezorgd. 
 

Talentenlijst 
Deze gaat volgende week weer de deur uit naar de ouders. 
 

Kanjertraining 
De eerste weken van een nieuw schooljaar worden ook wel de Gouden Weken genoemd; weken 
waarin de focus ligt op het opbouwen van een goed klassenklimaat waar je de rest van het jaar 
op kan bouwen. Elkaar (opnieuw) leren kennen, afspreken hoe we met elkaar om gaan en welke 
afspraken we in de klas hebben. In de week van 31 augustus tot en met 4 september houden wij 
daarom een Kanjerweek. Vanuit de Kanjertraining leren we de kinderen welk gedrag we graag 
zien en hoe je het voor jezelf en de klas goed kunt hebben. We zullen deze week starten met op 
maandagochtend een moment in de hal waarin we de Kanjertraining weer bij de kinderen onder 
de aandacht brengen. Daarnaast zijn we in alle klassen ook weer gestart met de kanjerlessen. 
Hieronder ziet u de schoolafspraken die we in alle klassen hebben hangen en die horen bij de 
Kanjertraining. Simpele, heldere afspraken waar we elkaar op mogen wijzen.  
 

 

Door het schooljaar te starten met een Kanjerweek hopen we bij te dragen aan een goed 
pedagogisch klimaat, zowel op het schoolplein als in de groepen.  
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SCHOOLAFSPRAKEN 
Wij vinden dat iedereen zich hier veilig moet kunnen voelen, 

daarom gedragen wij ons als een kanjer! 
 

1. We vertrouwen elkaar 
2. We helpen elkaar 
3. We werken samen 
4. We hebben plezier 

5. We doen mee 
Daarmee zeggen we ook: 
Niemand speelt de baas 

Je bent niet zielig 
We lachen elkaar niet uit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Natuurmiddagen voor kinderen uit Zwartsluis en 
Hasselt 
JeugdNatuurClub De Wieden organiseert in een straal van 15 km rondom Zwartsluis vanaf 
september t/m mei middagen in de natuur voor haar leden (basisschool leerlingen in groep 5 of 
hoger): leuke, leerzame en gezonde middagen buiten. 

 
JeugdNatuurClub De Wieden is een samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, Museum 
Schoonewelle en Staatsbosbeheer. Kinderen uit ‘de wiede’ omgeving kunnen zich aansluiten. De 
afgelopen jaren hebben heel wat kinderen uit onder andere Zwartsluis, Hasselt, Giethoorn, Sint 
Jansklooster, Vollenhove, Wanneperveen of Belt-Schutsloot met veel plezier meegedaan. 
 
Zie de twee toegevoegde bijlagen. 
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Website  
Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl: 
Voor ouders / nieuwsbrieven / download: deze nieuwsbrief No.1 
Fotoalbum: musical [gr. 8], afscheid meester Jaap 
 

Rooster godsdienst 
Week 36: 31 augustus t/m 4 september 2020 
De vroedvrouwen, Exodus 1 
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10 
Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-25 
Lied OB: Klein, klein kindje 
        BB: Heer, U kent mij als geen ander https://www.youtube.com/watch?v=WUXzHbj5jdg 
 
 
 
Week 37: 7 t/m 11 september 2020 
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12 
Mozes wil niet, Exodus 4:1-17 
Naar de farao, Exodus 5:1-9 
Lied OB: Supersem https://www.youtube.com/watch?v=4S4DFyCUQq8 
        BB: Kijk es https://www.youtube.com/watch?v=YF9emcuxJac 
 
Week 38: 14 t/m 18 september 2020 
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 
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