Nieuwsbrief
Agenda
wo 3 okt
wo 3 okt

start Kinderboekenweek
wethouder Slingerland bezoekt

do 4 okt

onze school
dierendag

ma 8 okt

ma 8 okt
wo 17 okt
vr 19 okt
22-26 okt
ma 29 okt

groep 5 en 7/8 spelen het
spannende Kinderboekenweekspel “Topsecret”
boekenmarkt 14:30-15:30 uur
groep 7/8 bezoek drukkerij
volgende nieuwsbrief
herfstvakantie
luizencontrole

De komende weken zijn dit onze jarigen:
gr.7
gr.7
gr.5
gr.2
gr.2
gr.1

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!
Welkom

[broertje en zusje van Nathan]. Van harte
welkom allemaal en we hopen dat jullie een
mooie en leerzame tijd op Het Anker zullen
hebben!!

Instroomgroep

Vanaf januari gaan we starten met een 3e
kleutergroep. De nieuwe groep wordt een
instroomgroep: de kinderen die vanaf 1
oktober dit jaar 4 jaar worden komen in deze
groep. De betreffende ouders zijn hiervan op
de hoogte gesteld. We starten in januari met 9
kinderen in de nieuwe groep en aan het eind
van het schooljaar zitten we op 21 kinderen.
De instroomgroep gaan we in een afgesloten

Jarigen

30 sep Robin Dunnink
1 okt Lisa-Jolie Bergman
Ruben Benschop
7 okt klussenman Leo
10 okt Levi van der Zwan
16 okt Kevin Brinkman
18 okt Liz de Wilde
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De komende weken verwelkomen wij in groep
1/2a Kay van den Berg [broertje van Rico] en in
groep 1/2b Vigo van der Sloot, Yasmijn Doorn
[zusje van Jesper] en Joaz en Sifra Faken

deel van het speellokaal huisvesten.
We zijn als school blij dat we zo een nieuwe
groep kunnen formeren, waardoor we alle
kleutergroepen klein kunnen houden.
En ten slotte kunnen we ook al doorgeven
welke leerkrachten deze groep krijgt: juf
Clarinda Frowijn [maandag, dinsdag] en juf
Nelleke Tuin [woensdag t/m vrijdag].
Fantastisch dat dit zo vanuit ons eigen team
kunnen invullen. Er hoeft niemand van
buitenaf ingewerkt te worden en dat betekent
maximale rust.

Podiumpresentaties
I.v.m. het continurooster verplaatsen we de
tijd van de podiumpresentaties. Deze wordt
14:00 uur. Dit scheelt een extra ritje naar

school; de ouders kunnen [bijna] aansluitend de kinderen na afloop mee naar huis nemen.
Komende vrijdag hebben we onze eerste podiumpresentatie: we gaan met de hele school lekker
zingen! Deze presentatie is overigens zonder ouders.
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Even voorstellen

Hallo allemaal,
Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Prita Anita Latif. Samen met mijn man, Jimmy en
mijn twee kinderen (Gio van 7 jaar en Amylee van 6 jaar) woon
ik in Zwolle. Ik ben op maandag, dinsdag en donderdag
werkzaam op de buitenschoolse opvang (bso) te Zwolle.
Inmiddels werk ik al bijna 10 jaar met heel veel plezier in de
kinderopvang. Na jaren bij de bso zoek ik steeds naar een
nieuw uitdaging. Ik wil iets meer voor de kinderen betekenen,
zoals bijvoorbeeld kennis overdragen en helpen in hun
ontwikkeling. Zulk mooi en waardevol werk van de leraren zie
ik daarin. Sinds mijn eigen kinderen op school zitten ervaar ik
steeds meer dingen rondom het leerproces en wat een geweldig beroep is dit. Vorig jaar ben ik
begonnen met de verkorte deeltijd Pabo bij de Katholieke Pabo Zwolle. Ik hoop dat ik binnen
een korte termijn mijn passie waar kan maken. Dit eerste halfjaar van dit schooljaar loop ik
stage, elke vrijdag in groep 4. Waar ik in de praktijk ga leren hoe ik aan de diverse
onderwijsbehoeften van kinderen kan komen. Hartelijke groet en wie weet spreken we elkaar
eens in de wandelgangen van de school.
Prita Anita Latif

Scholing personeel

-Afgelopen woensdagmiddag hebben we als team een daltonscholingsmiddag gehad. Zo blijven
we bij wat de nieuwste ontwikkelingen zijn rond dalton en hoe we effectiever les kunnen geven.
We hebben nieuwe ideeën opgedaan die we de komende tijd gaan uitproberen.
-Juf Kylie begint dit schooljaar aan haar opleiding leraar daltononderwijs.
-Juf Jeanet en juf Esther zijn afgelopen dinsdag naar een congres in Amersfoort geweest rond
het thema “Van groep 2 naar groep 3.”
-Juf Froukje en meester Jaap volgen een leidersschapstraining van 5 dagen verspreid over het
jaar, samen met andere IB’ers en directeuren.
-Het grootste deel van alle studies vindt dit jaar buiten de lestijden plaats.

Leerlingenpanel
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Vorige week zijn er verkiezingen gehouden om een nieuw leerlingenpanel samen te stellen. Het
panel heeft vorig jaar besloten dat de leden steeds één jaar lid zijn. Daarna krijgen alle kinderen
uit de groepen 6 t/m 8 opnieuw de kans om verkozen te worden. Maar liefst 13 kinderen hebben
zich dit jaar opgegeven en zij hebben zichzelf en hun plannen voor de kinderen van groep 5 t/m
8 gepresenteerd. Met behulp van een stembriefje mochten alle leerlingen hun voorkeur
aangeven. Het nieuwe leerlingenpanel bestaat nu uit: Tessa Fisca [gr.8] Emma Vissers [gr.8] Kyra
Schuring [gr.7] Silvan ter Bruggen [gr.7] Thijs Haasjes [gr.6] en Djowa Grolleman [gr.6]
Gisteren is de eerste vergadering, samen met meester Jaap, al geweest.

Muzieklessen
Net als voorgaande jaren worden ook dit jaar weer muzieklessen gegeven door vakdocenten
buiten onze school. Via de gemeente en onze cultuurcoördinator wordt de Box Muziek
aangeboden. De groepen 1-4 krijgen les van Aletta Jansen, de groepen 5-8 van Emiel van den
Berg. Alle groepen krijgen 5 lessen van 40 minuten rond het thema ‘Verschillende muziekstijlen’.
Muziekstijlen van over de hele wereld komen aan bod, van klassiek, volksmuziek tot pop. Een
toegankelijk en leuk begin van een muzikale ontdekkingstocht voor onze kinderen.

Cadeautjes
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In de onderbouwgroepen waren we gewend cadeautjes te maken voor vader- en moederdag. Een
lange traditie waar we dit jaar mee gaan stoppen. We proberen onze activiteiten steeds tegen
het licht te houden: heeft dit met goed onderwijs te maken of niet? Er komt veel op ons af in
het onderwijs en voor ons is het steeds de kunst om hierin keuzes te maken.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek weer. Het thema dit jaar is ‘Kom erbij”. Op
school willen we hier uitgebreid aandacht aan besteden. We beginnen woensdag met een
opening in de hal voor de kinderen.
De groepen 5 en 7/8 gaan meedoen met het spannende spel “Top Secret”, aangeboden door de
bibliotheek. 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. Verder bezoekt groep 7/8 ook nog een drukkerij in Meppel.
Traditiegetrouw schaffen we voor school nieuwe leesboeken aan in deze weken. Lezen is erg
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze kinderen; maar lezen kan vooral ook erg leuk
zijn!
Om het thuis lezen extra onder de aandacht te brengen bij de kinderen willen we op maandag
8 oktober van 14:30 tot 15:30 uur een boekenmarkt gaan houden. Kinderen kunnen hun eigen
boeken en tijdschriften te koop aanbieden (voor max. € 2,00) aan andere kinderen. Natuurlijk
kunnen ze bij andere kinderen weer nieuwe boeken of tijdschriften kopen. Op elk boek en
tijdschrift moet een prijs komen te staan. De kinderen mogen een kleedje meenemen om de
boeken op uit te stallen. Als er kinderen van groep 1 t/m 4 zijn die boeken willen verkopen, dan
willen we graag dat dit onder begeleiding van een volwassene gebeurt. Vanaf groep 5 mogen de

kinderen zelfstandig hun boeken verkopen. Wil je meedoen aan de boekenmarkt geef je dan zo
snel mogelijk, maar uiterlijk woensdag 3 oktober, op bij juf Petra.
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Ontruimingsoefening

Twee keer per jaar oefenen we met de kinderen hoe we zo snel mogelijk de school kunnen
ontruimen. Een goede oefening voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. We gaan er vanuit
dat we dit nooit in het echt hoeven toe te passen, toch is het goed om te weten wat te doen als
er een noodsituatie ontstaat. De kinderen van de onderbouw wordt van te voren uitgelegd wat
we gaan doen; wij willen dat zij het als iets leuks ervaren en niet als spannend. Komende
dinsdag houden we onze eerste oefening.

Leerlingenaantal

Maandag 1 oktober is een belangrijke datum voor alle basisscholen. Op die dag wordt het aantal
schoolgaande leerlingen geteld. Het ministerie bepaalt op grond van dat aantal de hoogte van
de financiële vergoeding van het daaropvolgende kalenderjaar dat aan school uitgekeerd wordt.
Het Anker heeft nu 168 leerlingen. We hebben een goede instroom van kleuters en daar zijn we
heel blij mee. Zie ook het stukje over de instroomgroep in deze nieuwsbrief.

Speellokaal
Afgelopen week zijn de nieuwe gymmaterialen voor ons speellokaal geleverd: een nieuw
verrijdbaar klimrek, een kast, ladders en glijbanen, ballen, hoepels, matten en touwen. We
hopen hier weer jaren mee vooruit te kunnen.

Rooster godsdienst
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1 t/m 5 okt
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18

Lied OB: Kijk eens om je heen [ELB 456]
BB: Maak je niet druk [cd Heerlijk] www.youtube.com/watch?v=rkylYyY0-Sc
8 t/m 12 okt
De Heer verschijnt op de Sinaï, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20:1-17
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18
lied OB: Lees je bijbel bid elke dag [ELB 459]
BB: Hou je aan de regels www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
15 t/m 19 okt
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34
Lied OB: ELB 435 Ik heb Jezus nodig
BB: Hij alleen www.youtube.com/watch?v=5_y84tcT84s

Rooster klaarover

Samen met leerlingen van groep 7 zijn de komende week aan de beurt:
1 t/m 10 okt
Herlinda Kloek
8 t/m 17 okt
Anna Surmiak
15 t/m 19 okt
Eline Bergman

Schoolmop

Lucas kan een moeilijke vraag in de klas niet beantwoorden. “Ik vind de meester echt niet leuk
meer,” fluistert zijn buurman Thijs hem in het oor.
“Niet voorzeggen!” roept de meester. “Hij komt er vast wel uit zichzelf op!”

