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Agenda

7 dec 2018 No.5
5 jan
6 jan
8 jan

Owen Koopman
Storm de Jong
Meike van der Stouw

gr.3
gr.6
gr.7

zo 9 dec
wo 12 dec

2e advent
groep 5-8 scholenvolleybal

vr 14 dec

groep 8 examen Marietje
Kessels Project

vr 14 dec
zo 16 dec
do 20 dec

feest 125 jarig bestaan school
3e advent
18:30 uur Kerstviering
Ontmoetingskerk

vr 21 dec

groep 4 kerstkaarten brengen in
de Hazelaar

vr 21 dec

actie St. Zwartewaterland Helpt
voor Energy4All

vr 21 dec

middag [12:00 uur] vrij,
Kerstvakantie

Verhuizing

ma 7 jan
di 8 jan
vr 11 jan

weer naar school
luizencontrole
volgende nieuwsbrief

de Pol 4, 8061 BK. Van harte gefeliciteerd met
jullie nieuwe woning en veel succes met alle

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!
Welkom

Na de kerstvakantie verwelkomen wij Mex van
Opstal in de nieuwe instroomgroep. Van harte
welkom en een mooie en leerzame tijd op Het
Anker gewenst!!

Familie Luth verhuist over twee weken naar:

verhuisactiviteiten!

Jarigen

De komende weken zijn dit onze jarigen:
8 dec
16 dec
17 dec
19 dec
20 dec
23 dec

Melissa van Ingen
Stan van Weeren
Monique Harink
Kyra Schuring
Tijn van den Berg
Jonathan Michael Furzun

gr.6
gr.8
gr.4
gr.7
gr.3
gr.3

23 dec Vincent Jantz
28 dec Daan Vissers

gr.4
gr.1

30 dec Iris Dikken
2 jan Rik Huisman

gr.4
gr.2

3 jan

gr.5

Koen van der Werf

Pietengym

125 jaar Anker

Nieuwsbrief

Onze school bestaat dit jaar maar liefst 125 jaar. Ondanks haar hoge leeftijd is Het Anker nog
altijd vol energie en gaat ze helemaal met haar tijd mee! Dit 25e lustrum mag natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij gaan. Daarom gaan we dat vrijdag 14 december vieren met een bruisend
feest voor alle leerlingen met pannenkoeken, een spetterende voorstelling en voor ieder kind
een mooi cadeau.
Sinds 1987 heet de school Het Anker. Eerder bekend onder de naam CNS. En daarvoor in de
volksmond de Gereformeerde School genoemd. De school opende haar deuren in 1893. Deze
eerste christelijke lagere school in Hasselt startte toen met 70 leerlingen in het kerkgebouw aan
de Hoogstraat. Daarna verhuisde de school naar gebouwen aan de Nieuwstraat en de
Gasthuisstraat. De school op de huidige plek aan de van der Vechtlaan was het eerste eigen
gebouw. Ruim 50 jaar inmiddels alweer een vertrouwd beeld op een vertrouwde plek in Hasselt.
In onze schoolgids staat meer beschreven over de geschiedenis van de school. Op onze
Facebookpagina zijn heel veel foto’s terug te vinden.
Leuk om te weten: dit schooljaar is familie Visscher [Roald, groep 7] al 60 jaar betrokken bij onze
school. Ooms, nichten en neven van Roald hebben vanaf 1958 Het Anker bezocht. Op één jaar na
heeft er zelfs onafgebroken een Visscher op onze school gezeten.

Kerstviering

Donderdag 20 december hopen we samen het Kerstfeest te vieren in de Ontmoetingskerk. We
starten om 18:30 uur en de deur is open vanaf 18:15 uur.
-We gaan kijken en luisteren naar de musical: “Een engel met een B ervoor.”
-Behalve de kinderen en hun ouders zijn opa’s/oma’s en oudere broers/zussen natuurlijk ook van
harte welkom! Maar broertjes en zusjes onder de 4 jaar mogen thuisblijven.

-De collecte aan het eind van de dienst zal zijn voor de actie van Zwartewaterland helpt:
Energy4All.
-Het is voor het programma rustiger om uw kind voor aanvang nog te laten plassen.
-De kleuters mogen in de hal bij juf Jeanet en juf Clarinda wachten voor ze naar binnen gaan.
Ouders kunnen dan gaan zitten.
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-De groepen 3 t/m 8 zitten met hun eigen klas vooraan. De kleuters komen hier later bij zitten.
De ouders van de AC zullen samen met de stagiaires en leerkrachten tussen de kinderen in gaan
zitten.
-Ouders in de kleutergroepen die vermoeden dat deze dag iets teveel vraagt van hun kind,
krijgen de mogelijkheid om hun kind donderdagmiddag thuis te houden. De kinderen van groep
1/2 die het vrijdagochtend niet trekken, mogen na 10:30 uur gebracht worden. Dit i.v.m. de
sponsorloop zoals hieronder beschreven.
We hopen op een heel fijn en gezellig kerstfeest!

muziekles

Zending

Op vrijdag 21 december doen wij met de hele school mee aan de sponsorloop voor Stichting
Energy4all waar stichting ZwartewaterlandHelpt zich dit jaar voor inzet. Zodra Sepp en Silvan
het startschot horen om te beginnen aan hun fietstocht, zullen ook wij vertrekken. Dit zal
tussen 8:45 en 9:00 uur zijn. De groepen 1 tot en met 4 wandelen van school, via de molen de
Stenendijk op. De kinderen van groep 5 tot en met 8 mogen kiezen of ze mee wandelen of dat ze
de uitdaging aangaan om een stuk te gaan hardlopen. De hardlopers vertrekken op hetzelfde
moment, maar gaan de andere kant op richting de Zandvoortweg. Daarna gaan ook zij de
Stenendijk op. Zodra de beide groepen elkaar tegenkomen draaien de wandelaars om en

wandelen weer richting school. De hardlopers lopen daarna door richting de studio om de
cheque te overhandigen van het bedrag dat wij samen opgehaald hebben.
Wilt u mee wandelen als begeleiding? Neem dan contact op met de groepsleerkracht van de
groep waar u mee wilt lopen. Wilt u mee hardlopen? Neem dan contact op met meester Erik.
We hopen op een enthousiaste sponsorloop waarin wij onze Energy inzetten voor een ander.
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Fietsverlichting

Sinds de klok verzet is vertrekken de kinderen meestal in het donker naar school. We merken
dat meerdere kinderen fietsen zonder goede fietsverlichting. Dit kan voor levensgevaarlijke
situaties op de weg zorgen, zowel voor de kinderen zelf als voor andere weggebruikers. Graag
vragen we betreffende ouders hier zo snel mogelijk actie op te ondernemen.

Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl:
Voor ouders / nieuws / nieuwsbrief: deze nieuwsbrief No.5
Fotoalbum: Pietengym, Sinterklaasfeest

Rooster godsdienst

10 t/m 14 dec
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a
Lied OB/BB: oefenen kerstliederen kerk
17 t/m 21 dec
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
lied OB/BB: oefenen kerstliederen kerk
7 t/m 11 jan
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23
Lied OB: Onder boven voor en achter
www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0&list=PLyPwPrXyB82tY2E_PaxCoLkK8Eg0CZ6KE&t=0s&index=6

BB: Compliment
www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA&list=PLdWtfgHouxEAi2weKF4kkEYSH_vhsQLVb&index=23

Rooster klaarover
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Samen met leerlingen van groep 7 zijn de komende week aan de beurt:
10 t/m 14 dec
Eline Bergman
17 t/m 21 dec
7 t/m 11 jan

Herlinda Kloek
Anna Surmiak

Schoolmoppen

Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de juf in welke landen er nog menseneters zijn.
Kees staat op en zegt: “In België, juf. Aan de kust.”
De juf vraagt verbaasd hoe Kees daar bij komt.
“Het staat in ons aardrijkskundeboek, juf.” zegt Kees. “Er staat dat bewoners daar leven van de
toeristen!”

