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NIEUWSBRIEF HET ANKER

Het Anker… een veilige haven, jouw unieke reis!

Juli
11 juli
musical groep 8
in De Belleman
18:10 deuren open
18:30 aanvang
laatste schooldag groep 8
12 juli
laatste schooldag groep 1
13 juli 12:00 laatste schooldag
groepen 2 t/m 7

Augustus
27 augustus 08:30
eerste schooldag
28 augustus luizencontrole

September
5 september 18:30
informatieavond
12 september 08:30
startviering in de groepen

Facebook

Foto’s website
Gebruikersnaam = ouders
Wachtwoord = haven

Knikkerfeest op Het Anker

Dertien leerlingen…..
Dit schooljaar nemen we afscheid van 13 leerlingen. Zij hebben acht
jaar op de basisschool gezeten en gaan na de zomervakantie naar
het voortgezet onderwijs. De langste schoolopleiding die er bestaat
in Nederland wordt hiermee afgesloten.
Wij kunnen u verzekeren: het zijn stuk voor stuk jongens en meisjes
die op Het Anker en sommigen eerder ook op andere scholen zo
goed hun best hebben gedaan, dat er nu voor hen een prima
middelbare school is waar zij hun ontwikkeling kunnen vervolgen.
We nemen altijd met een brok in ons keel afscheid van deze groep
leerlingen en dat is dit jaar niet anders!
Jennifer Brugman, Valérie Dorland, Yara Hak, Esra Bouw, Julia
Kleinendorst, Anouk van de Kleut, Lotte van Maanen, Nynke
Holthuis, Kim van de Pol, Sem van de Pol, Milan Jansen, Nathan
Gundelach en Nadiv Emerentia gaan volgende week met een
geweldige musical ons allemaal gedag zeggen. Later op die avond
nemen we in een ceremonieel deel ook officieel afscheid van hen
en bidden wij God om een zegen voor elk meisje en iedere jongen.
Lieve achtstegroepers, jullie laten een onvergetelijke indruk achter!
Wat is er veel gebeurd en wat hebben we veel meegemaakt! Jullie
zijn allemaal van harte welkom om nog eens binnen te lopen, je
rapport te laten zien, bij te kletsen…
We wensen jullie veel succes en plezier toe op je volgende school!!
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Voor ons lezers, nog een paar laatste aandachtspunten:
1. uitvoering musical DE VERBORGEN VALLEI – woensdagavond, 11 juli 2018 in De Belleman. Deuren open
om 18.10 uur, aanvang 18.30 uur. Na afloop wat lekkers en drinken. We willen alle leerlingen met hun
ouders en verwanten welkom heten;
2. na afloop – ceremonieel deel in de school. Alleen toegankelijk voor de leerlingen van groep 8 met hun
families;
3. zoals we dat gewend zijn is woensdag, 11 juli ook meteen de laatste schooldag voor groep 8. Op
donderdag en vrijdag hoeven zij niet meer naar school.

Nieuwe naam, nieuwe look!
Na de zomervakantie heeft onze stichting een nieuwe naam en een
bijbehorende nieuwe “look”, compleet met een nieuw logo, een nieuwe
website, nieuw briefpapier, nieuwe banners en wat dies meer zij!
We zijn heel trots op de frisse, professionele uitstraling van alle faciliteiten
die onze stichting biedt: kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en
buitenschoolse opvang.
Al deze faciliteiten heten nu ook officieel Kindcentrum.
Onze stichting, met de officiële nieuwe naam: Protestants Christelijke
Organisatie (PCO, kijkt u maar eens in het logo!) voor opvang en onderwijs in de Gelderse Vallei, kent scholen die
alle vier de faciliteiten aanbieden of, zoals wij hier in Zwartebroek, alleen onderwijs.
We hopen dat we niet alleen als stichting, maar ook als individuele scholen, onderscheidend en hoog
gekwalificeerd mogen zijn en blijven. En dat de nieuwe uitstraling dit zal onderstrepen!

Oudercursussen CJG
Via het Centrum Jeugd en Gezin van de gemeente Barneveld wordt een aantal cursussen voor ouders aangeboden,
waaronder ‘Geef me de Vijf’ (over kinderen met een autistische beperking) en samengestelde gezinnen. Voor
informatie en opgave zie de website: www.cjgbarneveld.nl

Lezen in de zomer
In de laatste nieuwsbrief van ieder schooljaar is steeds een artikel over lezen in de vakantie. We hebben er zelfs
een bijlage aan toegevoegd, zo belangrijk is het!!
Het is bekend, dat het leesniveau in de vakantie kan wegzakken. En dat is jammer…
Dus: blijven (voor-) lezen in de vakantie. In de bijlage kunt u hier meer over lezen, maar…
Om de zomerdip goed te “tackelen” hebben we ook nog 9 bruikbare tips!!
1. laat uw kind(eren) hun eigen boeken kiezen om mee te nemen;
2. blijf voorlezen (ook in de bovenbouw!);
3. folders van de dierentuin… boekje over de streek waar je naar toe
gaat… plattegrond van het pretpark… het is allemaal lezen!!
4. elke dag een leuke leesactiviteit…? Kijk op Zwijsen.nl/zomerlezen (zoek
naar de leesluikjes – vanaf overmorgen op de site);
5. geef het goede voorbeeld: lees zelf elke dag!
6. zoek ook naar / neem ook mee: boeken met humor, moppenboeken,
tijdschriften, vakantieboeken, stripboeken, enz.
7. kies een samenleesboek of toneelleesboek en lees om de beurt een stukje;
8. er zijn ook luisterboeken voor onderweg!
9. geef complimenten na het lezen (of een ijsje als beloning!!)

Boeken terug in de bieb
Graag ontvangen wij alle boeken uit onze schoolbieb terug op school. Inleveren kan vanaf nu elke dag! Wilt u hier
aan denken? Anders brengt de bieb een boete in rekening. Alvast bedankt!
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Data voortgezet onderwijs Barneveld
Ouders van leerlingen die zich volgend jaar gaan oriënteren op het Voortgezet Onderwijs in Barneveld (voor onze
leerlingen in groep 8, maar misschien ook al voor groep 7!!): pak de agenda en noteer belangrijke data die
genoemd worden in de bijlage van deze nieuwsbrief!
Zodra de data van andere middelbare scholen (in Nijkerk, Amersfoort) bekend zijn, zullen wij u die ook doorgeven.
U kunt natuurlijk altijd de websites raadplegen van deze scholen.

Oproep voorzitter activiteitencommissie
Vijf avondvergaderingen, taken verdelen, tijd in de gaten houden, goede afspraken onder elkaar maken en… een
heel jaar door blije gezichten van de leerlingen en een dankbaar Ankerteam! De AC is een onmisbaar onderdeel van
onze school. De commissie, die uitsluitend bestaat uit zeer gemotiveerde, creatieve (en gezellige!) ouders, zoekt
een voorzitter, die het leuk vindt om in teamverband allerlei praktische zaken voor de kinderen op te pakken en te
regelen. Lijkt u dit wat? Loop eens naar een lid van de AC voor meer informatie of… woon eens een vergadering bij.
U bent van harte uitgenodigd om u aan te melden!

Zending
Ieder jaar spreken we als Ankerteam over de zending voor een goed doel. Vanuit vroegere jaren was het een goede
traditie om op de maandag zendingsgeld mee te brengen naar school. Vanaf volgend schooljaar gaan we dat niet
meer doen, omdat er vrijwel geen leerlingen meer zijn die dit meebrengen. In plaats daarvan zijn we van plan
ergens in het schooljaar een actie te organiseren, waarbij we een mooi bedrag in één keer hopen op te halen en
waarbij de leerlingen ook veel bewuster met het goede doel zullen bezig zijn. Meer hierover tegen die tijd.

Afscheid personeel
Dit jaar vertrekt een aantal personeelsleden van Het Anker: Bertina Haasbroek (intern begeleider) Melissa van de
Bunt, Inke van Brummelen en Gerco van Straten (leerkrachten). Ook stagiaires Anne Zwart, Rick Westeneng en
Edwin Koot hebben hun stage afgerond op onze school.
Een aantal vertrekkende collega’s kan door omstandigheden niet aanwezig zijn, maar voor Bertina, Melissa en Inke
is een afscheidsmoment gepland op donderdagmiddag, 12 juli – na schooltijd. Iedereen is welkom om hen gedag
te zeggen. Om de andere collega’s gedag te zeggen, kunt u ze altijd na schooltijd even opzoeken!

Anne Nout
Voor het nieuwe schooljaar hebben we een fijne collega gevonden, die in groep 5/6, naast Wil, aan de slag gaat.
Het is Anne Nout uit Putten. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.
We zijn heel blij dat we Anne welkom mogen heten op onze school en willen haar een fijne en succesvolle tijd
toewensen!
Dag allemaal!
Mijn naam is Anne Nout, ik ben bijna afgestudeerd aan de PABO op de Marnix
Academie in Utrecht. Ik ben tweeëntwintig jaar en ik woon nog thuis bij mijn
ouders in Putten. In mijn vrije tijd doe ik in aan kickboksen op recreatief niveau.
Verder houd ik van alles wat te maken heeft met gezelligheid; boodschappen doen
met mijn vader, wandelen in het bos met de hond of leuke dingen met mijn
vriendinnen ondernemen. Ook geef ik in mijn vrije tijd kinderbijbelclub aan
kinderen van groep 3 t/m 8 bij ons in de kerk in Putten.
Afgelopen jaar heb ik mijn LIO-stage op de Dr. W. v.d. Berghschool afgerond in
groep acht. Deze school valt ook onder de PCO Gelderse Vallei, ik vind het daarom
erg leuk dat ik nu op het Anker, in groep 5/6 naast juf Wil, mag gaan werken. Ik zie uit naar een goede samenwerking met
kinderen, ouders en leerkrachten. Ik hoop u na de vakantie te ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Anne
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De interne begeleiding
De collega die op onze school de interne begeleiding gaat doen, is nog niet gevonden. Een ib-er houdt o.a. het
totaaloverzicht over de resultaten van de Cito toetsen en draagt ook zorg voor de externe trajecten voor leerlingen
die ondersteuning nodig hebben.
Op dit moment zijn we bezig om deze klus via een interim constructie uit te besteden. Na de zomervakantie gaan
we verder met onze zoektocht naar een geschikte, vaste ib-er.
Zodra er meer bekend is, hoort u dit van ons.

Vrijwilligers bedankt!
Er zijn zoveel ouders op onze school, die zich in het afgelopen jaar direct of indirect vrijwillig
hebben ingezet voor onze leerlingen. We zijn altijd weer verbaasd en vooral trots dat er zoveel
vaders en moeders activiteiten willen doen; dat is hartverwarmend!
Van het wassen van de shirts tot aan lid willen zijn van de MR – van het op de valreep meehelpen
met het knikkerfeest tot aan de koffie zetten tijdens de tienminuten gesprekken. En wat dacht u
van bijna alle ouders van groep 1, 2 en 3, die gisterenmiddag op school waren om schoon te
maken of thuis het materiaal reinigen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Dank, namens de leerlingen en het Ankerteam! Dank dat u de olie in onze machine was, de
krenten in de pap, de “toetjes” na de “stevige maaltijden” tijdens het geconcentreerde leren!
We hopen dat we volgend jaar weer op u mogen rekenen!

Jaarkalender
Bij de start van het nieuwe schooljaar verschijnt ook de jaarkalender voor het schooljaar 2018-2019. Deze wordt
gepubliceerd op onze website en alle oudste leerlingen krijgen een exemplaar mee naar huis. We verwachten van
u, dat de vakantiemomenten en uitstapjes in de reguliere vrije dagen en vakanties plant en dat het niet nodig is
extra vrij te vragen. Hiervoor wordt in principe geen toestemming verleend. Via de nieuwsbrieven worden alle data
met activiteiten voor de periode tot aan de volgende nieuwsbrief nogmaals vermeld.

Overzichten van de groepen
Alle ouders ontvangen zo snel mogelijk na de zomervakantie de lijsten van de groep waarin hun kind(eren)
geplaatst zijn digitaal. Op dit moment is er nog een klein aantal onzekerheden en we willen dat de lijsten helemaal
up to date zijn! De overzichten worden, om privacy redenen niet op onze website gepubliceerd.

Zomervakantie
De zomervakantie start op drie momenten:
voor de leerlingen van groep 8 na hun afscheid op woensdag, 11 juli;
voor de leerlingen van groep 1 op donderdag, 12 juli om 15.15 uur;
voor alle andere leerlingen op vrijdag, 13 juli om 12.00 uur.
We verwachten alle leerlingen weer op school op maandag, 27 augustus 2018 om 08.30 uur

De school in de vakantie
Het kan gebeuren, dat u in de vakantie zaken opmerkt bij de school, die niet in de haak zijn (bijv. een raam, dat
kapot is). Er zijn twee telefoonnummers, die dan kunnen worden gebeld: 461000 of 462000 (beide van de familie
Dekker). Bij één van de twee vindt u altijd gehoor om zaken aan de orde te stellen, maar we hopen dat het niet
nodig zal zijn.

Schoolrapport
Volgende week woensdag ontvangen de leerlingen hun zomerrapport. Graag ontvangen wij de rapporten weer in
goede staat terug na de zomervakantie.; alvast bedankt!! Groep 8 mag het rapport houden.
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Nieuwe gymschoenen
De zomervakantie (met name de laatste week) is een uitgelezen moment om voor passend
schoeisel te zorgen om te kunnen gymmen. We hebben gemerkt, dat steeds meer kinderen op
blote voeten (of in te kleine schoenen) in de gymzaal verschijnen. En dat is niet fijn rennen, maar
ook onhygiënisch!
Wilt u hiervoor zorgen? Alvast bedankt!

Verjaardagen
Jarigen van 5 juli t/m 12 september 2018
5 juli
7 juli
9 juli
9 juli
11 juli
12 juli
14 juli
15 juli
23 juli
26 juli
29 juli
31 juli
4 augustus
5 augustus
5 augustus
6 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
22 augustus
30 augustus
1 september
2 september
3 september
4 september
5 september
8 september
12 september

Senna van de Kemp, 6 jaar
Maud van Moolenbroek, 7 jaar
Sela Kyeyune, 7 jaar
Julia Kleinendorst, 12 jaar
Lars van den Berg, 7 jaar
Ties Kamphorst, 5 jaar
Thijs Rutenfrans, 9 jaar
Jara Thomassen, 5 jaar
Milan Jansen, 12 jaar
Lotte van Maanen, 12 jaar
Lieke Druijff, 10 jaar
Nick Kamphorst, 9 jaar
Quinta van de Glind, 9 jaar
Levi Kuijt, 9 jaar
Jedidjah van Wijk, 6 jaar
Jiddo Veldhuis, 5 jaar
Sem van Maanen, 10 jaar
Daaf Willigenburg, 5 jaar
Joran Bouw, 11 jaar
Anna de Rooij, 10 jaar
Fiene van Maanen, 9 jaar
Floor van den Born, 10 jaar
Gijs Dekker, 11 jaar
Sander Kamphorst, 12 jaar
Tijn van Maanen, 5 jaar
Evie van Maanen, 5 jaar
Evi Evers, 5 jaar
Jurre Smith, 6 jaar
Saige van Beek, 5 jaar

Allemaal alvast
van harte
gefeliciteerd!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:
13 september 2018
Hartelijke groeten van het Ankerteam
en een hele fijne vakantie!
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