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Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!

Op school in coronatijd

Nieuwsbrief
Afscheid Ruud Scheper

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar is mij de mogelijkheid geboden om na de maandag en
dinsdag ook op de woensdag aan de slag te gaan als leerkracht voor groep 7 van CBS Prins
Willem-Alexander. Een mooie kans voor mij als zij-instromer om me in sneltreinvaart verder te
ontwikkelen als docent.
Dat betekent helaas wel dat er hiermee voorlopig een einde komt aan mijn periode op Het
Anker ter ondersteuning van directeur Elvrie Croes. Jammer, want ik heb altijd met heel veel
plezier in dit fijne team en met Elvrie gewerkt. Ik zie dit echter als een kans die ik niet kan laten
schieten.
Ik kijk terug op een enorm fijne periode, waarin ik superveel heb geleerd! En helemaal
vertrokken ben ik natuurlijk niet, omdat ik binnen de VPCO en op steenworp afstand van Het
Anker actief blijf. Ik zal vast en zeker hier en daar de school nog wel eens binnenlopen.
Met vriendelijke groet, Ruud

De school mag weer open!
Wij zijn blij en dankbaar dat de school weer open mag. Wij kunnen de kinderen weer ‘zien’ en
lesgeven op een manier zoals wij dat gewend zijn. De afgelopen tijd heeft weer veel gevraagd
van kinderen, ouders en onderwijzend personeel. We willen u bedanken voor de vele woorden
van waardering en steun.
Als blijk van waardering voor u als ouders en kinderen is er door de leerkrachten bij alle
gezinnen een pak mix voor cupcakes gebracht om samen te bakken en van het resultaat te
genieten. Wij willen de Boni bedanken voor het spontaan sponseren van deze pakken mix!
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Schoonmaakavond

Door de huidige maatregelen kan de schoonmaakavond helaas niet doorgaan. Als er thuis
materialen schoongemaakt kunnen worden doet de leerkracht van de betreffende groep een
oproepje via Parro.

Podiumpresentaties

De afgelopen periode en in de periode die voor ons ligt stonden podiumpresentaties gepland
voor verschillende groepen. Door de maatregelen die gesteld zijn, is het niet mogelijk om dit
door te laten gaan. Er wordt gekeken of dit misschien later ingehaald kan worden of dat er een
alternatieve manier is om toch iets met de klas te kunnen doen.

Luizen
Omdat wij vanwege corona nog 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 leerkracht 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

Website

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

Rooster godsdienst

Week 6: 8 t/m 12 februari 2021
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Lied OB: Is je deur nog op slot
www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE&list=PL_K6GiwkG31mLBjMCzI3Fs_ktddX7rnqK&ab_channel=icekatjang

BB: Van A tot Z www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE
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Week 7: 15 t/m 19 februari 2021
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45

Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
Lied OB: Wit, zwart, rood en geel www.youtube.com/watch?v=vWADd-BvMQc&ab_channel=GladysZwart
BB: Every move I make
www.youtube.com/watch?v=Dgf1YzscBlE&list=PLdWtfgHouxEAi2weKF4kkEYSH_vhsQLVb&index=29

Week 9: 22 februari t/m 5 maart 2021
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15
Lied OB: Ik ben bij je www.youtube.com/watch?v=UPEsBLNZnOw&ab_channel=EsKn
BB: Don’t build your house [EL 483]

