
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De Kinderboekenweek 
Woensdag, 3 oktober ging het mooie project van de 
Kinderboekenweek, KOM ERBIJ, van start! Een hartelijk welkom door 
Daniël Sluis (“Allen die hier zijn, proficiat! En allen die hier niet zijn, 
ook proficiat!”), een mini-interview met Jona Kumanaku waarom 
lezen zo leuk is (“Met lezen kun je je in de hoofdpersonen 
verplaatsen en kun je eindeloos fantaseren!”), een stukje voorlezen 
en het doorknippen van een lint vormden de opening, waarna de 
kinderen over de loper (KOM ERBIJ!!) naar binnen gingen… en weer 
naar buiten om alsnog de lastige dans uit te voeren! 
We sluiten de KBW af op woensdag, 17 oktober, vanaf 11.45 uur. 
Ouders… KOM ERBIJ!! 
 

Dag van de leerkracht 
Vorige week vrijdag was de Dag van de Leerkracht en ontving het 
Ankerteam een mooie attentie van onze stichting en… een overheerlijke 
taart van de AC. We waren er zeer door verrast!! Heel erg bedankt!! Juist 
tegenwoordig staat het beroep van leerkracht onder druk, met name door 
de grote hoeveelheid (administratief) werk. Wij proberen er hier op Het Anker ontspannen mee om te gaan en hierin goede 
keuzes te maken. Maar dat neemt niet weg, dat het werk van leerkracht een flinke klus is! Het beroep blijft echter fantastisch; 
ons lijkt er geen enkele baan meer betekenisvol en leuker dan voor de klas staan!!  
 

Bieb verplaatst 
Vorige week hebben we met de collega’s van de woensdag (en meester Bob!) de 
schoolbieb verplaatst en meteen de gemeenschapsruimte opnieuw ingericht. Het resultaat 
is een mooie ruime plek bij de bieb (je zult maar biebouder zijn en op deze plaats je werk 
hier kunnen doen!!), maar ook meer ruimte op de BSO! Komt dat zien! 
 

Zwangerschapsverlof 
Juf Marlies Bolscher gaat na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Dit verlof zal duren tot rond de voorjaarsvakantie 
van 2019. Meester Gerco van Straten zal naast juf Andrea groep 7 en 8 gaan doen. We willen juf Marlies een ontspannen periode 
toewensen en een voorspoedige bevalling! Meester Gerco wensen wij ook een mooie periode tussen onze oudste leerlingen!! 
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Data VO 
Als bijlage vindt u alle data m.b.t. het voortgezet onderwijs, bestemd voor ouders van onze leerlingen in groep 8, maar de 
ervaring leert ons, dat ook groep 7 zich alvast gaat oriënteren. De data hangen ook aan het prikbord in de hal. 
 

Verwachtingsgesprekken 

Op de informatieavond is er gesproken over verwachtingsgesprekken. Het Ankerteam beraadt zich in dit schooljaar op welke 
momenten deze gesprekken zullen worden gehouden, mogelijk als afwisseling met de informatieavond, aan het begin van het 
schooljaar. 
In het schooljaar 2018-2019 worden er geen verwachtingsgesprekken gepland. U hoort hier in de loop van dit schooljaar meer 
over. 
 

Kattenbelletjes 

Vorige week dinsdag is een flink aantal kattenbelletjes verstuurd, o.a. met betrekking tot het inleveren van korfbalshirts, 
kinderboeken, ouderhulplijsten en privacy verklaringen. 
Mocht u nog iets van bovenstaande willen inleveren… we zien het graag tegemoet!! Iedereen bedankt hiervoor! 
 

Zendingsprojecten 

Dit jaar gaan we meedoen met twee projecten. 
Eind november met de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans en in het voorjaar komt de actie ‘Wandelen voor Water’ van ZOA 
voorbij!!  
 
Eind november 2018 gaan we meedoen met ‘Schoenmaatjes’ van Edukans. De slogan hiervoor is: 
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau.  
Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans 
Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: geven om een ander is belangrijk. 
Leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden krijgen een onvergetelijk cadeau! 
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en 
speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor 
vriendjes in arme landen. 
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 
opvangcentra voor straatkinderen. 
Voor wie is het? 
Voor alle kinderen in Nederland! 
Wanneer is het? 
Eind november op Het Anker 
Waarom? 
Om kinderen in Nederland te leren dat geven om een ander belangrijk is en om kinderen in ontwikkelingslanden een 
onvergetelijk cadeau te geven. 
 
Kijk voor meer informatie op  https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/  
 

Info CJG Barneveld 

Regelmatig ontvangt u informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld, zo ook in deze nieuwsbrief. Zie bijlage. 
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Nacht van de Nacht op de Schaffelaar 

Op zaterdagavond 27 oktober houdt IVN Barneveld op landgoed de Schaffelaar 
aan de Stationsweg 2C in Barneveld de Nacht van de Nacht. De deelnemers 
kunnen tijdens een tocht door het bos zelf ervaren hoe sterk de invloed van 
allerlei verlichting is. 
 
Kom en ontdek het geheim van het donker tijdens dit evenement. Beleef het 
donker en ga als een nachtdier op pad. Verder is het o.a. mogelijk een kijkje te 
nemen in het nieuwe onderkomen van IVN Natuureducatie Barneveld, deel te nemen aan een speurtocht op het landgoed door 
kleine lichtjes te volgen en door een heuse telescoop naar de sterren en de maan kijken. Ook zijn weer de welbekende 
vogeltaarten te koop en kunnen kinderen tegen betaling zelf een ‘vogel-cup cake’ versieren. Na afloop van de speurtocht is er 
voor deelnemende kinderen een leuk presentje. Ook mogen ze gratis een broodje bakken boven een echt kampvuurtje. Verder is 
er voor iedereen gratis koffie of thee en voor de kinderen limonade.  
IVN Barneveld werkt voor deze avond samen met sterrenvereniging Astra Alteria, de gemeente Barneveld, Geldersch Landschap 
en Kasteelen (GLK) en het Geldersch Erf. De Nacht van de Nacht begint om 19.30 uur, vooraf opgeven is niet nodig.  
De toegangsprijs bedraagt voor leerlingen van het basisonderwijs € 2,50; volwassenen betalen € 4,--. Autorijders dienen hun 
voertuig op p-plaats Vetkamp achter te laten, fietsers kunnen terecht op de p-plaats van GLK bij het landgoed. 
 

Mad Science!  

 
Binnenkort is zover. Op maandag 12 november komt één van de Mad Science professoren een spectaculaire scienceshow op 
Het Anker verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en 
techniekcursus. 
 
Zij worden vanaf 10-12-2018 iedere maandag, zes weken lang, meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes 
en demonstraties! 
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek, die daarachter zit, uitleggen. 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 
Er komt van alles aan bod! 
 
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! Inschrijven kan t/m 26-11-2018 en 
vol=vol. 
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site nederland.madscience.org en klik direct op het 
inschrijfformulier.  
Kosten € 69,50 per kind. 
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Verlenging contract Wilma 

Omdat er vanuit onze stichting nog geen interne begeleider beschikbaar is, is het contract van Wilma van Maarschalkerweerd 
verlengd tot de kerst. Wilma heeft inmiddels laten zien een uitstekende IB’er te zijn, dus we zijn blij dat we haar nog een poosje 
“op de zaak” hebben! De zoektocht naar een nieuwe collega op deze post blijft doorgaan. 
 

Inloopkwartier 

We hebben afgesproken dat we in de week voorafgaande aan een vakantie de inloopkwartieren organiseren op de dinsdag en de 
donderdag. Dus… om 08.30 uur even naar binnen lopen, naar de groep(en) van uw kind(eren) om even de sfeer op te snuiven, 
een kort woordje met het kind en de leerkracht te wisselen en op die manier belangstelling voor uw kind(eren) te tonen! 
Inloop: dinsdag 16/10 en donderdag 18/10. Wees welkom! 
 

Speelgoedmiddag 

Op donderdagmiddag, 18/10 is er een speelgoedmiddag in groep 1 en 2.  
 

Herfstvakantie, luizencontrole 

De herfstvakantie start voor de leerlingen van groep 1 op donderdag, 18 oktober om 15.15 uur, 
voor de leerlingen van de groepen 2-4 vrijdag, 19 oktober om 12.00 uur en voor de oudste 
jongens en meisjes van de groepen 5-8 vrijdag, 19 oktober om 15.15 uur. 
We verwachten alle kinderen weer op school op maandag, 29 oktober om 08.30 uur. Op de dinsdag erna is er luizencontrole! 
We wensen jullie en u alvast een heerlijke herfstvakantie! 
 

Schoolontbijt en dankdag 

Op woensdag 7 november worden twee activiteiten achter elkaar georganiseerd. We starten met het nationaal schoolontbijt. 
Kinderen mogen in pyjama naar school komen (wel gewone kleding meegeven voor na het ontbijt!!) en deelnemen aan het 
schoolontbijt. Aansluitend vinden de vieringen voor dankdag plaats in de diverse groepen. 
Het thema sluit mooi aan bij het ontbijt: ALLES GEEF IK U!  
Het centrale verhaal van de viering is uit Markus 12: 41-44 (de gift van de weduwe). Jezus kijkt niet naar hoeveel je geeft, maar 
hoe je geeft. Geef je met je hart? En: wat heb je wel, in plaats van: wat heb je niet? Ook ons zendingsproject Schoenmaatjes (zie 
artikel elders in deze nieuwsbrief) onderstreept de dankdagviering. 
Danken is een soort van “jezelf terug geven aan God, juist omdat Hij ons alles gegeven heeft”. 
We hopen op een gezellig en smakelijk ontbijt en fijne dankdagvieringen! 
 

Culturele activiteit groep 1 en 2 

Op woensdag, 14 november gaan de groepen 1 en 2 op pad naar Nijkerk. Meer informatie ontvangt u tegen die tijd. 
 

Koffieochtend 

Meester Arjan wil alle ouders uitnodigen voor een koffie-uurtje op vrijdag, 16 november van 08.30 -09.30 
uur. We spreken dan over de school, de aandachtspunten, de kansen en bedreigingen en wat er goed gaat! 
Naast schoolonderwerpen is de koffieochtend ook een fijne plek om elkaar als ouders wat beter te leren 
kennen! Schuift u aan?  
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Kalender 
 
16 oktober  - 08:30 inloopkwartier 
18 oktober  - 08:30 inloopkwartier 
18 oktober  - speelgoedmiddag groep 1/2  
22 oktober  - herfstvakantie 
30 oktober  - luizencontrole 
7 november  - schoolontbijt en dankdag 
 

Verjaardagen  
 
8 november   - Sterre, 6 jaar 
13 november   - Tygo, 6 jaar 
12 oktober   - Job, 9 jaar 
15 oktober   - Lukas, 8 jaar 
6 november   - Diana, 10 jaar 
10 november   - Stef, 10 jaar 
13 november   - Jeremias, 12 jaar 
14 november   - Dian, 11 jaar 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 15 november 2018 

 

 

 

 

 

 


