Nieuwsbrief
Agenda
do 17 jan

groep 8 bezoekt het Agnieten
College in Zwartsluis

di 22 jan

groep 5 “De oude schoolklas”
in het Oude Stadhuis

vr 25 jan
vr 1 feb

groep 3 podiumpresentatie
groep 7/8 Tapijtmuseum
in Genemuiden
volgende nieuwsbrief
rapporten mee

vr 1 feb
vr 8 feb

De komende weken zijn dit onze jarigen:

Wij wensen jullie een mooie en leerzame tijd
bij ons op Het Anker.

Geboren

22 december
Zo warm kan de winter zijn.

Sjoerd Hendrik

gr. 4

----

gr. 8

25 december
Welkom lieve

gr. 4
gr. 7
gr. 2
gr. 5

Moos

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!
Welkom

Mees van den Bosch en Guusje Heerze [zusje
van Kobus].

Mark en Wendy Bruins,
Fleur, Sven en Meike

Jarigen

14 jan Cas van Weeren
15 jan meester Leon Witteveen
18 jan Dylano Grolleman
juf Netty Nienhuis
20 jan Senna van den Belt
25 jan Jonathan Benschop
29 jan Amber Zwep
31 jan Justyn Last
prinses Beatrix [81 jaar]
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In de loop van januari verwelkomen wij in de
instroomgroep Milan Hendriks [broertje van
Julian en Pascal], Liz van Dijk [zusje van Tygo],

“a little bit of heaven sent down to earth”
Remon & Kim van Marle,
Noa, Fee, Milou

Instroomgroep
Deze week is de nieuwe kleutergroep van start
gegaan met de 10 jongste kleuters. In de loop
van het schooljaar komen daar nog 12
kinderen bij. Nog niet alle bestelde materialen
zijn binnen, toch hebben de leerkrachten een
prachtige plek gecreëerd in ons speellokaal.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Nieuwsbrief

Voor ons is het belangrijk om eind januari te weten hoeveel kinderen er het komende schooljaar
gaan instromen i.v.m. de planning en klassenverdeling. Het betreft kinderen die tot en met 1
oktober 2020 4 jaar hopen te worden. Inschrijfformulieren kunnen op school afgehaald worden
bij meester Jaap of bij de leerkrachten van de kleutergroepen. Kent u families uit uw omgeving
met kinderen in deze leeftijd, dan kunt u ze hier ook op wijzen.

AVG

We hebben bijna alle toestemmingsformulieren binnen over het gebruik van de
persoonsgegevens van de kinderen, zoals het plaatsen van foto’s op de website. De adreslijsten
per groep worden volgende week per mail verzonden. We willen u vragen hier zorgvuldig mee
om te gaan.
Mocht het zo zijn dat er een foto op onze website staat van uw kind, terwijl u aangegeven hebt
dit niet te willen, vragen we u dit te melden op school, zodat wij deze foto kunnen verwijderen.
Het blijft mensenwerk…
En tenslotte: als u als ouder foto’s maakt van activiteiten op school vragen we u deze niet te
publiceren op sociale media.

Personeel
Sinds 1 november is meester Leon vanwege vermoeidheidsklachten ziek thuis en zoals het zich
laat aanzien gaat dit lang duren. De ouders van groep 6/7 en 7/8 zijn hier uiteraard al eerder van
op de hoogte gesteld. Meester Erik werkt sinds die tijd de donderdag en vrijdag in groep 7/8, juf
Berdien heeft die dagen groep 5.
In groep 6/7 werkt juf Berdien iedere dinsdag als invaller voor meester Leon. Zij heeft haar baan
in de kinderopvang opgezegd om meer op Het Anker te kunnen werken. Zij is als
onderwijsassistent 2 jaar geleden bij ons op school gekomen. Haar opleiding aan de PABO hoopt
zij in de tweede helft van dit schooljaar af te ronden. We zijn reuze blij met deze invulling voor
de bovenbouwgroepen.
Op dit moment zijn er eigenlijk geen invallers van buitenaf te krijgen. En die druk voelen we als
school. In de afgelopen maanden hebben wij dit steeds intern weten op te lossen door
parttimers die extra kwamen werken, maar ook door leraarondersteuners en directie voor de
klas te laten staan; maar dat valt niet altijd mee. En in veel gevallen blijft ander werk hierdoor
liggen.
Een andere oplossing zou zijn groepen naar huis te sturen, maar dat is het laatste wat wij
willen. Toch sluiten wij voor de toekomst niet uit dat dit gaat gebeuren.
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Even voorstellen

Hallo,
Mijn naam is Janice van de Wetering. Ik ben 17 jaar oud en ik doe de
opleiding voor onderwijsassistent op Landstede te Zwolle. Ik loop
stage bij groep 3. Ik loop op de maandag stage en vanaf februari ga
ik 2 dagen stage lopen, dan komt de donderdag er bij.
Mijn hobby is volleyballen; helaas speel ik geen competitie meer.
Verder vind ik fitnessen, films en series kijken, lezen, en afspreken
met mijn vrienden en vriendje ook heel erg leuk om te doen. Ik ben
actief lid van de Jonge Socialisten in de PvdA, hier ben ik in mijn vrije
tijd ook veel mee bezig. Nadat ik mijn opleiding voor
onderwijsassistent heb afgerond wil ik graag door naar het hbo. Hier
wil ik graag een opleiding volgen voor biologie docent.

Anker T-shirt

Op het feest van ons 125 jarig bestaan hebben alle kinderen een Anker T-shirt gekregen. Op
school is nog een stapel van de allerkleinste maat: 116. Is het shirt van uw kind veel te groot?
Ruilen kan bij meester Jaap.

Website
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Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl:
Voor ouders / nieuws / nieuwsbrief: deze nieuwsbrief No.6
Fotoalbum: volleybalwedstrijd bovenbouw, 125 jaar Anker, MKP groep 8, Kerstviering,
sponsorloop Energy4All

Rooster godsdienst
14 t/m 18 jan

Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34
Lied OB: Dit is mijn hand en dat is mijn voet [ELB 428]
BB: Shout to the North
www.youtube.com/watch?v=ctc3GqWaV3U

21 t/m 25 jan
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11
lied OB: Een rivier vol van vrede [ELB 429]
BB: Prijs Adonai
www.youtube.com/watch?v=qFXSUhfFfhU

28 jan t/m 1 feb
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26
Lied OB: Je hoeft niet bang te zijn [ELB 448

muziekles van meester Emiel

BB: Kleuren, kleuren www.youtube.com/watch?v=H0s6uHPBLv0

Rooster klaarover

Samen met leerlingen van groep 7 zijn de komende week aan de beurt:
14 t/m 18 jan
21 t/m 25 jan

Eline Bergman
Daniëlle Grolleman

28 jan t/m 1 feb

Ivanka van Dijk

Zending
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Super trots en dankbaar kijken we terug op de actie voor Energy4All. De aftrap ‘s morgens met
ouders en kinderen was extra bijzonder door het vertrek van Sepp en Silvan en de aanwezigheid
van live radio, burgemeester Bilder en de politie als begeleiding. Ondanks de stromende regen
werd er gewoon gewandeld en gerend door de kinderen, leerkrachten en ouders. Als school
hebben we het superbedrag van €2603 mogen overhandigen in de studio van Stichting
Zwartewaterland Helpt. Daar zit ook het collectegeld van de kerstviering van €398 bij in.
Alle sporters en gevers heel, heel hartelijk bedankt.

Schoolmop

Hermans vader zit te wachten tot Herman thuis komt. Als hij maar niet komt, gaat zijn vader
kijken waar zoonlief blijft. Bij de school treft hij hem aan. “Herman, waarom kom je niet naar
huis?” vraag hij. Antwoordt Herman: “Nou, de meester heeft met aardrijkskunde verteld dat de
aarde draait en ik zit hier te wachten tot ons huis voorbij komt!”
De meester in groep 8 vraagt tijdens de les: "Kunnen jullie mij verstaan daar op de achterste
rij?" Waarop één van de kinderen antwoordt: "Ja hoor, meester, maar het stoort niet."
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We kijken dankbaar terug op een prachtige viering van ons 125 jarig bestaan als school!

