
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Het schooljaar is weer begonnen! 
 
Geweldig om alle kanjers van Het Anker na de zomervakantie 
weer te mogen begroeten, zowel kinderen, ouders als collega’s! 
We wensen iedereen weer een mooi en succesvol schooljaar toe!! 
In de jaaropening met het Ankerteam hebben we nagedacht over 
het Bijbelse verhaal van de doortocht door de Jordaan. Het volk 
Israël staat op het punt het Beloofde Land in te trekken. Wat er 
aan de overkant is, hult zich nog in het donker. Niemand weet 
wat hij kan verwachten. 
Maar dat God meegaat, daar mag het volk van uitgaan. De ark 
gaat voorop en trekt als eerste het vreemde land in. God gaat ook 
dit schooljaar voorop en trekt met ons het onbekende schooljaar 
in! Maar in die onbekendheid mogen we in ieder geval Zijn 
Aanwezigheid als zekerheid meenemen! 
Dit te weten geeft dankbaarheid en blijdschap om de taak weer in 
vertrouwen op te pakken. We hebben God als team om een zegen 
gevraagd over dit schooljaar en… hebben dit gisteren ook met de 
kinderen van Het Anker gedaan. In de startviering is ieder kind, 
iedere leerkracht en iedere ouder uitgenodigd om in de kring van 
onze school te komen. Ieder heeft een eigen, unieke plek en als je 
er niet bent, is de kring niet compleet en missen we jou! Kom er 
dus bij dit schooljaar! We gaan het samen doen! Zelfs het allerkleinste schakeltje van de kring is onmisbaar! 
 
Alle groepen hebben puzzelstukjes ontvangen om in de komende dagen de puzzel in de hal compleet te maken. Er mag geen 
stukje kwijtraken! En als de puzzel compleet is, dan horen we er echt allemaal bij! Komt dat zien!! De presentatie van de 
startviering is gisteren naar u verzonden, ter informatie. 
 
 

Informatieavond 
 
We kijken terug op een drukbezochte informatieavond, vorige week woensdagavond. In de verschillende groepen werden allerlei 
praktische en inhoudelijke zaken met elkaar gedeeld. Tussendoor was er nog een algemene bijeenkomst in de aula, waar 
schoolbrede zaken werden besproken, uiteenlopend van ons motto tot cultuur, van de nieuwe methode Blink tot aan praktische 
aangelegenheden. Ook de personele veranderingen in ons team zijn aan bod gekomen. 
Natuurlijk bent u van harte welkom op school als u nog vragen heeft over een en ander! 
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Ouderhulplijst 
 
Zowel digitaal als op een gekleurd papier… zo belangrijk vinden wij de ouderhulplijst!! U, 
ouder van Het Anker, zorgt er ieder jaar weer voor dat de school echt goed “draait” als u 
van tijd tot tijd een activiteit voor uw rekening neemt! Niet alleen zien we u graag als 
ondersteuning van de leerkracht bij bijvoorbeeld het lezen, maar ook als begeleider of 
meedenker! Vandaar de ouderhulplijst!  
Niet alleen is uw hulp onmisbaar, maar… hoe leuk is het ook om te doen en… dat 
kinderen hun pappa en mamma bezig zien in “hun” school, dat is natuurlijk helemaal 
geweldig!! We spreken wel eens van een win-win situatie. Nou, dit is er zo eentje!! 
Daarom, we hopen dat u zich wilt opgeven dit schooljaar!! We zijn er trots op, dat we op 
Het Anker bijna altijd onze bijzondere activiteiten met hulp van ouders hebben kunnen 
uitvoeren en we hopen dat we opnieuw op u mogen rekenen! 
We zien de lijsten graag digitaal of op papier weer terug op school voor donderdag, 
20/9!! 
Namens de leerlingen en het Ankerteam, alvast bedankt!  
 
 

Kanjertraining 
 
Alle leerlingen van onze school ontvangen structureel Kanjerlessen. In de eerste schoolweek hebben we zelfs iedere 
dag kort aandacht besteed aan de Kanjerlessen! Zeg maar, als warming-up voor de rest van het schooljaar. De lessen 
vormen een mix van verhalen, creatieve werkvormen, rollenspelen, maar ook het gebruik van de hoofdregels op de 
poster en de verschillend gekleurde petjes komen uitgebreid aan bod. 
De petjes geven leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid een conflict 
onmiddellijk bij de betrokkenen weg te halen en er als een waarnemer 
naar te kijken. Op deze manier krijgen emoties veel meer een plek en 
kunnen leerlingen veel sneller objectiever kijken naar een probleem. 
Voor wie het vergeten was: de witte pet is van de tijger, de kanjer. 
Binnen de methode wordt vastgesteld, dat alle kinderen een tijger zijn, 
maar… soms vergis je je nog, want dan zet je er per ongeluk een ander 
petje overheen… Kan gebeuren! De gele pet laat zien, dat je een bang 
konijntje… speelt (niet: bént!), de rode pet zet je op als je gaat meelopen 
of uitlachen. Een vergissing! Met een zwarte pet wordt de pestkop 
zichtbaar, de baasspeler… Niks aan de hand, want we ontdekken het en 
de pet wordt gauw weer afgezet en kijk, altijd verschijnt de witte pet 
weer, want dat ben je echt! 
                               
 
We gebruiken in de groepen een mooie poster:  
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Fietsen of lopen? 
 
Op de informatieavond is de afspraak over het naar school gaan op de fiets of lopend 
aan de orde geweest. We kunnen ervoor zorgen dat de fietsenrekken netjes blijven door 
zoveel mogelijk te voet naar school te komen. Hierbij het kaartje met het gebied waarin 
we vragen “met de benenwagen” te komen! Alvast bedankt! 
 
 

 
Jaarkalender 
 
In de jaarkalender die u voor de vakantie hebt ontvangen, is een storende, optische fout geslopen: woensdag 12 juni is ten 
onrechte donker gearceerd, alsof we deze morgen vrij zouden zijn. De leerlingen worden op deze dag echter gewoon op school 
verwacht! In de nieuwsbrief van mei 2019 zal dit bericht nogmaals worden geplaatst. 
 
 

Aanbod CJG 
 
Als bijlage vindt u een interessant aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Barneveld. Van harte 
aanbevolen om dit aanbod te bekijken! 
 
 

LOI kidzz 
 
Aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 is onlangs informatie uitgedeeld van LOI Kidzz om zich op te geven voor een 
typecursus. Bij belangstelling ontvangen wij graag de inschrijfkaarten uiterlijk vrijdag, 21/9; 
 
 

Nieuwe leerlingen 
 
Fiene Kamphorst is nieuw in groep 3: van harte welkom op Het Anker en we hopen dat je 
je snel thuis voelt bij ons op school! 
 

 

Korfbalmorgen 
 
Traditioneel gaan we een woensdagmorgen spelletjes doen (groep 1 en 2) en korfballen 
(groep 3-8) onder leiding van Revival uit Terschuur, samen met basisschool De Zaaier. 
Deze morgen is op woensdag, 26 september. 
We hopen dat we voldoende begeleiding hebben om alle leerlingen te helpen, met name 
de kleuters. Meer informatie ontvangt u tegen die tijd. 
We hopen op een sportieve en gezellige morgen!!  
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Kinderboekenweek 
 
Vanaf woensdag, 3 oktober wordt de Kinderboekenweek georganiseerd. Dit jaar willen we er een heus project van maken op 
school! Thema: Kom erbij! Over vriendschap! 
Een mooi onderwerp, dat ook aansluit bij onze startviering Kom in de Kring. 
De informatie over dit project zal te zijner tijd met u worden gedeeld.  
De KBW eindigt op zaterdag, 14 oktober. 
 
 

Privacy 
 
Zoals bekend (en ook genoemd tijdens de informatieavond) zijn de regels voor privacy aangescherpt. Bij deze nieuwsbrief vindt 
u als bijlage een document met de titel: “Toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen”. Hierin wordt gevraagd 
beeldmateriaal te mogen publiceren op bijv. de website of Facebook. In het document komt de volgende zinsnede voor:  
“Uiteraard wordt er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met beeldmateriaal en worden geen foto’s of video’s gebruikt waarvan wij 
redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of uw kind publicatie daarvan niet op prijs zou stellen”. 
Op onze school leggen we dit bijv. uit door op het beeldmateriaal zo min mogelijk close-ups of kinderen in spaarzame zomer- of 
zwemkleding (bij een watergevecht tijdens een warme middag!) te publiceren. Ook kijken we natuurlijk hoe de leerlingen er op 
staan! 
Wilt u uw ondertekende document uiterlijk woensdag, 19 september inleveren (via uw kind bij de leerkracht)? Er wordt per 
kind een formulier gevraagd, dus… zoveel kinderen, zoveel prints! 
Alle ondertekende formulieren worden op school bewaard. 
 

 

Gevonden voorwerpen 
 
Aangekondigd tijdens de informatieavond, op posters gezet bij de ingangen van de school: wij hebben nog steeds veel gevonden 
voorwerpen voor u klaarliggen! Te vinden in de aula, bij het raam. Het is me een hele uitstalling geworden van jassen, sjaals, 
bekers, vesten, schoenen, enz. De spullen liggen er vandaag en morgen. Daarna worden ze opgeruimd. Wees welkom!! 
 
 

Welkom Gwenda! 
 
In groep 3/4 zal Gwenda bij ons gaan stage lopen. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 
 
Hoi allemaal! 
Mijn naam is Gwenda van Elten. Ik woon in Putten en ben net begonnen aan het vierde en laatste jaar van de 
PABO aan de Marnix Academie in Utrecht. Ik ga daarom mijn afstudeerstage doen op het Anker in groep 3 en 
4! Ik zal er zijn op de maandag, dinsdagochtend en woensdag.  
De meesten van jullie zullen mij al eens gezien hebben; twee jaar geleden heb ik ook al stage gelopen op het 
Anker! 
In mijn vrije tijd sport ik graag, en ik houd van lezen. Ook werk ik in de weekenden bij een restaurant in 
Putten. 
Ik hoop dat het een gezellig en leerzaam jaar wordt! Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. 
Spreek mij gerust aan als u vragen hebt! 
Met vriendelijke groet, Gwenda 
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Welkom José! 

 
Dit jaar verwelkomen wij stagiaire José op onze school. Ook zij schrijft iets over zichzelf 
in deze nieuwsbrief. 
 
Mijn naam is José Ossendrijver. Ik ben twintig jaar en kom uit Achterveld. Dit jaar 
studeer ik voor het tweede jaar aan de PABO op de Marnix Academie. Het eerste 
half jaar zal ik stage lopen in groep 1 en 2 op de dinsdag. Het tweede half jaar 
loop ik op de maandag en dinsdag in een andere groep stage. Ik heb er veel zin in 
om dit jaar bij jullie op school rond te lopen!  

 
Welkom Wilma! 

 
Wilma van Maarschalkerweerd is als interim intern begeleider een periode op onze school. Hierbij stelt zij zich aan 
u voor: 
Even voorstellen…mijn naam is Wilma van Maarschalkerweerd en samen met mijn man en twee zonen van 12 en 9 
jaar woon ik in het mooie Nijkerk. Bijna 20 jaar geleden ben ik mijn schoolloopbaan gestart als groepsleerkracht 
en heb ik nagenoeg alle groepen weleens onder mijn hoede gehad. Sinds acht jaar ben ik intern begeleider en heb 
ik voor verschillende kleine en middelgrote scholen in Barneveld, Baarn en Soest gewerkt.  
 
Omdat ik altijd de behoefte heb (gehad) om mijn horizon te verbreden, heb ik vorig  schooljaar de spannende stap 
gezet om, na 20 jaar bij dezelfde stichting te hebben gewerkt, ontslag te nemen en als interim-intern begeleider 
aan de slag te gaan. Een leuke nieuwe uitdaging, waarin ik veel hoop te leren en inspirerende mensen hoop te 
ontmoeten. Dit komende tijd zal ik tijdelijk de taken van juf Bertina over gaan nemen. Naast mijn werk op Het 
Anker, ben ik ook nog werkzaam op een andere basisschool. Woensdagmiddag ben ik altijd aanwezig, mijn andere 
werkdag wisselt per week, maar zal meestal maandag of donderdag zijn. 
 
In mijn vrije tijd sport ik regelmatig (hardlopen en wielrennen), reis en lees ik graag of sta ik mijn kinderen aan te moedigen 
langs de zijlijn van het voetbalveld van Veensche Boys.   
 
Ik kijk er naar uit om u ergens de komende weken te ontmoeten en hoop op een fijne samenwerking met team, ouders en 
kinderen. Maar dat gaat vast lukken, het is een fijne school. En mocht u vragen hebben, schroom dan niet om mij aan te schieten! 
 
 

Rekenonderzoek groep 3 en 4 
Binnenkort gaan de groepen 3 en 4 deelnemen aan een onderzoek van de universiteit van 
Maastricht. Eén van de collega’s werkzaam binnen onze stichting, Mirjam van Dijk van school 
Holk uit Nijkerk, zal dit onderzoek gaan uitvoeren. 
Het onderzoek wil graag nagaan of het aanleren van specifieke stappen die nodig zijn om een 
opdracht te kunnen maken, zorgt voor betere rekenresultaten. Tijdens de rekenlessen zullen we 
extra aandacht gaan besteden aan het aanleren van deze specifieke stappen.  
 

Voor dit onderzoek is een aantal gegevens van de kinderen nodig. Dit zijn naast de leeftijd en 
het geslacht ook hun rekenresultaten. De gegevens zullen anoniem worden verstrekt aan de 
onderzoekers. De onderzoekers krijgen dus geen namen van de kinderen en zullen de gegevens 
enkel gebruiken voor dit onderzoek. Wij kunnen achteraf wel de rekenresultaten van de kinderen 
bekijken en die meenemen voor ons eigen onderwijs aanbod. Mocht u vragen hebben, komt u 
dan gerust op school. 
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Kalender 
26 september  - korfbaltoernooi 
  3 oktober  - Start Kinderboekenweek KOM ERBIJ!! 
16 oktober  - 08:30 inloopkwartier 
18 oktober  - 08:30 inloopkwartier 
18 oktober  - speelgoedmiddag groep 1/2  
22 oktober  - herfstvakantie 
30 oktober  - luizencontrole 
 
 

Verjaardagen  
 
16 september   - Julian, 10 jaar 
22 september   - Liv, 4 jaar 
  4 oktober   - Ben, 5 jaar 
  7 oktober   - Jack, 6 jaar 
  9 oktober   - Manouk, 9 jaar 
 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 11 oktober 2018 
 

 

 

 

 

 


