Nieuwsbrief
Agenda
8-19 mrt
Vr 19 mrt

facultatieve gesprekken
pannenkoekendag

vr 26 mrt

volgende nieuwsbrief

5 maart 2021 nr.9
19 mrt
22 mrt

Niels
Jelmer

23 mrt

juf Nelleke

gr.3
gr.5

Allemaal van harte gefeliciteerd en
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Welkom

Binnenkort verwelkomen wij in groep 1/2B
Damaris [zusje van Anne Leah en Jennah]. Van
harte welkom en een mooie en leerzame tijd
bij ons op Het Anker gewenst!!

Wat fijn om samen te kunnen spelen.
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Schooladvies groep 8

Voor alle kinderen van groep 8 is de keuze gemaakt naar welke school ze gaan en welk niveau
ze gaan volgen. Best lastig om in deze tijd van corona, waarin er geen open dagen zijn, je keuze
te maken. Onze 17 kinderen stromen maar liefst uit naar 8 verschillende
scholengemeenschappen. Hieronder een overzicht.
8 x Agnieten Zwartsluis

2 x Thorbecke

2 x Meander College

1 x Thomas a Kempis

1 x Talentstad

1 x Greijdanus

1 x C.C.C.

1 x Celeanum

De niveaus zijn als volgt verdeeld:
1 x VWO

1 x HAVO/ATHENEUM

3 x VMBO TL/HAVO

1 x VMBO TL

2 x VMBO K/G/T

1 x VMBO K

5 x VMBO B/K

3 x VMBO BASIS

Op school

Wat hadden we leuke activiteiten in groep 5 deze week.
Leren schaken n.a.v. een nieuwsbegrip tekst, een zandloper maken met rekenen en eindelijk
weer gymmen in de gymzaal!
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Incasso ledengeld VPCO Hasselt

Een mededeling voor de leden van onze schoolvereniging VPCO Hasselt.
Eind maart wordt weer de jaarlijkse contributie van € 10 p.p. geïncasseerd.
Als lid van de vereniging heeft u inspraak. Dit merkt u als u hoort of leest met welke zaken het
verenigingsbestuur zich bezighoudt. Het verenigingsbestuur is het bevoegd gezag dat namens
de leden van de schoolvereniging de 4 scholen in stand houdt: CBS Het Anker, CBS Prins WillemAlexander, CBS De Driemaster en CBS Mastenbroek.
Mocht u nog geen lid zijn maar wilt u dit wel worden of wilt u wat meer informatie, neemt u
dan contact op met meester Elvrie Croes (06-50744723).

Klussenochtend

De klussenochtend van 13 maart gaat helaas niet door. Deze zou tegelijk met de actie NL-doet
vallen waar we dan als school aan mee konden doen. Hopelijk lukt dat volgend jaar weer.
Als de maatregelen het binnenkort weer toelaten zullen we nog een oproep doen voor mensen
die willen helpen met een aantal kleine klusjes.

Rooster godsdienst

Week 10: 8 t/m 12 maart 2021
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27
Lied OB: Kijk eens naar de vogels www.youtube.com/watch?v=XI8f9rAEilw
BB: Sorry zeggen www.youtube.com/watch?v=gz4A1YSn1MQ
Week 11: 15 t/m 19 maart 2021
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Lied OB/BB: paasliederen
Week 12: 22 t/m 26 maart 2021
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48
De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23
Lied OB/BB: paasliederen
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Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl: deze nieuwsbrief en foto’s van
kerst. Neem vooral een kijkje!

