
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dankbaarheid 
We kijken terug op een bijzondere woensdagmorgen! Vorige week hebben 
we gesmuld van het (gezonde!) schoolontbijt (AC en helpers, wat hadden 
jullie het weer goed voor elkaar!! Dank jullie wel!) en vierden we dankdag 
voor gewas en arbeid. In alle groepen is met elkaar gedeeld hoeveel wij van 
God ontvangen, juist ook in de gewone dingen als eten, onderdak en een 
veilig land. Kinderen deden volop mee in de vieringen. Bij de lokalen van 
groep 1/2 en 3/4 kunt u lezen waar kinderen zoal voor danken. Het is 
hartverwarmend hoe dankbaar kinderen ook zijn voor hun (“gewone”, 
liefhebbende) ouders en overige familieleden.  
 

Koffieochtend 
Morgenochtend, vrijdag 16 november tussen 08.30-09.30 uur, zijn alle 
ouders welkom om van gedachten te wisselen met Arjan tijdens het zgn. 
koffie-uurtje. We kunnen dan allerlei zaken rondom Het Anker met elkaar bespreken. Dit kunnen aandachtspunten zijn, maar ook 
mooie gebeurtenissen en kansen. Soms delen we onderwerpen waarmee we mogelijk ook iets mee kunnen doen. De ervaring 
heeft geleerd, dat dit uurtje door een beperkt aantal ouders wordt bezocht, maar dat het altijd fijn is om zaken rondom onze 
school in alle openheid met elkaar te delen. Daarom, wees van harte welkom!! 
 

Overlijden Erik Arendsen 
 “Als een hert dat verlangt naar water…”. 
Deze week zijn we opgeschrikt door het bericht dat Erik Arendsen is overleden. Erik is de vader van Roos, Ruben en Sophie, oud 
leerlingen van Het Anker. Gisterenavond was er een indrukwekkende avondwake, waarbij honderden dorpsbewoners de weg 
naar de gereformeerde kerk vonden om hun ontreddering met elkaar te delen. Anne, de vrouw van Erik, heeft in haar toespraak 
in de wake niet alleen haar verdriet gedeeld, maar ook onderstreept hoezeer de warmte en de betrokkenheid vanuit de 
Terbroekse gemeenschap het gezin goed doet! 
Zaterdag is in besloten kring de afscheidsviering en de crematie. We willen Anne, Roos, Ruben en Sophie heel veel sterkte 
toewensen! 
  

Schoolfotograaf 

Op dinsdag, 11 december zal de schoolfotograaf weer hard aan het werk gaan om mooie foto’s te maken van alle leerlingen en 
klassen. We starten altijd om 08.30 uur met de familiekiekjes, waarbij ook de broertjes en zusjes onder de vier jaar worden 
uitgenodigd voor de zgn. “broertjes-en-zusjes-foto”. 
 

 



 
 
 

 

Het Anker... een veilige haven, jouw unieke reis! 

Schoolrapporten, tienminutengesprekken 
Volgende week woensdag, 21 november, ontvangen alle leerlingen hun eerste schoolrapport van dit schooljaar. Wilt u er 
(mede!) voor zorgen dat de rapporten netjes blijven? Alvast bedankt! We ontvangen de rapporten graag voor woensdag 5/12 
weer terug. 
De tienminuten gesprekken zijn gepland op donderdag 22/11 en dinsdag 27/11. U heeft allemaal een planning ontvangen met 
de tijdstippen waarop u verwacht wordt. De lijsten hangen ook in de hal. Ruilen graag onderling zelf regelen en doorgeven aan 
de leerkracht. We hopen op fijne gesprekken! 
 

MR vergadering 
De MR is onlangs bij elkaar geweest in een nieuwe samenstelling. Naast Lisette Demmers en Geert Eling, die de ouders 
vertegenwoordigen, zijn vanuit het team nu ook Andrea Marantika en Marlies Bolscher aangeschoven. 
We zijn tevens blij dat Don Willigenburg onze school vertegenwoordigt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die in 
stichtingsverband vergadert. 
We hebben in het laatste MR overleg onder meer gesproken over de veiligheid van het schoolplein, de onderwijsinhoudelijke 
thema’s die we in het Ankerteam dit jaar gaan aanpakken, de privacy regeling en de schoolgids. Ook hebben we kort terug 
gekeken op de informatieavond met De Zaaier, die begin oktober georganiseerd was in De Belleman. 
We hadden een goed overleg; het is fijn om een betrokken MR onder ons dak te hebben!! 
 

Actie Schoenmaatjes 
Vorige week heeft u allemaal bericht ontvangen van juf Hanneke. Zij coördineert dit jaar 
twee zendingsdoelen voor Het Anker. De eerste is een prachtige, heel concrete actie: De 
Actie Schoenmaatjes van Edukans (een christelijke organisatie die zorgt voor onderwijs aan 
kinderen in ontwikkelingslanden). In de informatie heeft u kunnen lezen waar het om gaat: 
het bijeenbrengen van schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed.  
Ook is bekend wanneer de uiterste inleverdatum is: donderdag 22 november. 
We hopen dat u de actie van harte wilt ondersteunen!!  
 

Sinterklaasfeest 

Wie komt er alle jaren…?? Nou, dat weten we hier wel!!   
Ook dit jaar willen we onze schooldeuren weer wagenwijd openzetten voor het bezoek van de 
Sint en zijn Pieten! Op woensdagmorgen, 5 december is het zo ver! Rond 08.30 uur zijn 
alle leerlingen en (groot-) ouders van harte welkom om sinterklaas binnen te halen. We 
hopen op een onvergetelijke morgen!!  
 

Om alvast te noteren…. 

inloopkwartier    – dinsdag 18 december; 
kerstviering    – woensdag, 19 december vanaf 18.15 uur in de kerk; 
speelgoedmiddag groep 1 en 2   – donderdagmiddag, 20 december; 
start kerstvakantie groep 1   – donderdag, 20 december om 15.15 uur; 
start kerstvakantie groep 2-8   – vrijdag, 21 december om 12.00 uur. 
 

Vrijwilligers bedankt! 

De gemeente Barneveld roept allerlei organisaties op om hun vrijwilligers uit te nodigen voor een verwen-event op vrijdag,  
7 december!! 
Ook onze school mag zich ieder jaar opnieuw verheugen in het vele vrijwilligerswerk dat hier gedaan wordt om een schooljaar 
voor onze leerlingen goed en plezierig te laten verlopen en daarom willen wij de uitnodiging van harte “doorzetten” naar u 
allemaal! 
Meld u zich aan via deze link: https://hartvoorbarneveld.nl/ 

https://hartvoorbarneveld.nl/
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Kalender 
 
16 november   - koffieochtend 08:30 – 09:30 
22 november   - tienminutengesprekken 
27 november   - tienminutengesprekken 
18 december   - inloopkwartier 
19 december   - 18:15 kerstviering in de kerk 
20 december   - speelgoedmiddag groep 1 en 2 
20 december   - start kerstvakantie groep 1 
21 december   - start kerstvakantie groep 2- om 12:00 
 

Verjaardagen  
 
18 november    - Quinn, 4 jaar   welkom! 
20 november    - Chiel, 6 jaar 
21 november   - Zowi, 4 jaar     welkom! 
22 november    - Amber, 6 jaar 
22 november   - Mitch, 10 jaar 
25 november   - Mirthe, 5 jaar 
  2 december    - Noëlle, 5 jaar 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 december 2018 
 

 

 

 

 

 


