
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kerstviering…. Kom erbij! 
 

 
 
Ons jaarthema Kom Erbij! is ook het thema van onze 
kerstviering!  
Wie mogen er nu eigenlijk meedoen met het 
Kerstverhaal? Voor wie is het verhaal bestemd?  
Met Kerst is het Licht gekomen in onze donkere wereld. 
Met Kerst wordt de staldeur opengezet voor iedereen 
die de weg kwijt is, die zoekt naar een veilige plek. 
Iedereen mag neerknielen bij Jezus, onze Redder! 
Iedereen mag “thuiskomen” in het Kerstverhaal! 
We zijn inmiddels hard aan de slag om van het 
Kerstfeest een mooie viering te maken! 
U bent van harte welkom in de gereformeerde kerk van 
Zwartbroek op woensdagavond, 19 december. De 
deuren gaan om 18.15 uur open en de viering begint 
om 18.30. Aansluitend gaan we naar het schoolplein 
voor een gezellig, afsluitend samenzijn (hierbij twee 
praktische opmerkingen voor alle kinderen die daarbij 
aanwezig zijn: - niet voetballen op het plein; - geen 
toegang tot de school, alleen voor toiletbezoek). 
 
Kerstfeest met Het Anker… KOM ERBIJ!! 

 



 
 
 

 

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

Blink 
Onlangs is besloten om de methode Blink te gaan gebruiken als methode voor 
wereldoriëntatie. Door middel van thema’s wordt aandacht besteed aan aardrijkskunde, 
biologie, geschiedenis, (wereld-) burgerschap, veiligheid, topografie en verkeer. Naast kennis 
ontwikkelen de leerlingen ook de zgn. 21e eeuwse vaardigheden. Dit betreffen “skills” die ze 
in hun latere leven in deze maatschappij goed kunnen gebruiken: 
 
Blink heeft vier lessen leerkrachtgestuurde activiteiten, waarbij vooral kennis wordt gedeeld 
en daarna mogen/kunnen de leerlingen deze kennis verder gebruiken om het thema uit te 
werken en de 21e eeuwse vaardigheden toe te passen. Vele ouders zijn inmiddels al op school 
geweest om de presentaties en voorstellingen bij te wonen! Ook op Facebook en soms zelfs 
in de krant proberen we veel over Blink met u te delen. U begrijpt… we zijn er heel blij mee en 
we zijn ook trots op onze leerlingen en hun prestaties.  
De implementatie van Blink is nog niet helemaal voltooid. We krijgen als schoolteam nog een 
inhoudelijke voorlichting en bepaalde elementen van de methode gaan we nog kritisch onder 
de loep nemen, bijv. de toetsing en beoordelingen.  
We gaan ervan uit, dat we hier goede afspraken over kunnen maken en nog jarenlang met veel plezier en succes met Blink 
werken! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
BOUW! 
Voor kinderen die moeite hebben met leren lezen in de onderbouw hebben we een digitaal, praktisch programma ingericht: het 
programma BOUW! Het programma wordt ook thuis ingezet. Juf Anneke coördineert het werken met BOUW! en heeft zelfs een 
interne sollicitatieprocedure geregeld, waarbij leerlingen uit groep 8 konden solliciteren voor de functie van leestutor! 
We zijn blij dat we nu ook op jonge leeftijd een eigentijds aanbod hebben voor het leren lezen! 

 
Schoolfotograaf 

Fotobedrijf Verreijt heeft ons verzekerd nog voor de kerstvakantie de foto’s te bezorgen. De administratieve en financiële 
afwikkeling vindt buiten de school plaats. 
We hopen op mooie portretten en groepsfoto’s! 
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Welkom juf Klarie! 

Deze week is juf Klarie van der Steen benoemd als extra leerkracht in groep 1 en 2. Al voor de zomervakantie werd een 
leerlingenaantal van rond de 30 verwacht en dat is ook uitgekomen. Dit aantal zal na de vakantie nog toenemen. 
Daarom is er destijds al geld gereserveerd om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen, om ieder kind in groep 1 en 
2 ruim voldoende aandacht te kunnen blijven geven en tot slot om de werkdruk voor onze collega’s te kunnen verminderen. 
Na een positief sollicitatiegesprek en overtuigende proefles is Klarie welkom geheten op onze school! De ouders van de groepen 
1 en 2 ontvangen hierover nog een apart bericht. 
Hierin staat ook dat de leerlingen van beide groepen op de eerste dag na de kerstvakantie nog vrij zijn van school. Op deze dag 
regelen de drie leerkrachten de overdracht, afstemming (van bijvoorbeeld het weekrooster en de thema’s), de verdeling van het 
materiaal en de inrichting van het nieuwe lokaal. 
We willen Klarie een fijne en succesvolle periode op Het Anker toewensen!! 
Klarie stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor: 
 
Hallo allemaal, 
 
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen.  
Ik ben Klarie van der Steen en ben 26 jaar.  
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op een basisschool 
in Hierden. Na mijn verhuizing ben ik op zoek gegaan naar een  
nieuwe baan meer in de buurt.  
Na de kerstvakantie kom ik werken in groep 1.  
Ik hoop er samen met de kinderen een leuk schooljaar van te  
maken, waarin we met elkaar veel mogen leren.  
Ik hoop u na de vakantie te mogen ontmoeten. 
 
Groeten Klarie  
 

Welkom Rolinka! 

Na de kerstvakantie hoopt Rolinka Oppenhuizen haar werk als intern begeleider op te pakken. Na een interim periode met Wilma 
van Maarschalkerweerd zijn we blij om nu iemand vast te mogen benoemen! Rolinka, we willen je heel veel succes en plezier 
toewensen op onze school! 
In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 
En Wilma, altijd zo trouw zichtbaar bij het naar binnen en buiten gaan van onze leerlingen, wat fijn dat je vanaf de zomervakantie 
voor ons het interne begeleidingswerk hebt willen doen! Wilma’s laatste dag is woensdag, 19 december. Dank je wel voor je 
deskundigheid en empathie! Het ga je goed!! 
 
Even voorstellen  
Ik ben Rolinka Oppenhuizen, getrouwd met Hans en trotse moeder van Imme. Samen wonen we in Ede.  
 
Ruim 19 jaar heb ik met plezier in het onderwijs gewerkt als groepsleerkracht, remedial teacher en als 
intern begeleider op de Branding in Barneveld, ook van de stichting PCO Gelderse Vallei.  
 
Vanaf januari 2019 zal ik als intern begeleider op dinsdag en donderdag op het Anker zijn. Een nieuwe 
uitdaging en een mooie kans om samen met de collega’s en u als ouders de zorg voor uw kinderen goed 
te organiseren.  
 
Voor de kerstvakantie zal ik op een aantal momenten aanwezig zijn om een goede overdracht te krijgen 
van Wilma en verder kennis te maken met de school.  
Mocht u vragen hebben, dan bent u van harte welkom om ze te stellen. Dus graag tot ziens! 
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Nieuwe website 
Op de achtergrond is een nieuwe website voor onze school ontwikkeld. Op termijn gaat de oude site “uit de lucht”. De nieuwe 
website is voor nieuwe ouders bedoeld. De site vormt als het ware een soort “toegangspoort” tot onze school en is vooral 
bedoeld voor informatie en kennismaking. Neemt u gerust alvast een kijkje op www.kindcentrum-hetanker.nl 
De website is ontwikkeld nog voor de privacyregeling. U zult foto’s van kinderen van onze school op de site vinden. Als u 
hiertegen bezwaar hebt, laat het ons weten. Dan worden de foto’s verwijderd. 
 

Inloopkwartier 

Voor de vakantie worden alle ouders nog eenmaal uitgenodigd voor het inloopkwartier. Dit zal zijn op dinsdag, 18 december 
van 08.30-08.45 uur. Wees welkom! 
 
Speelgoedmiddag, kerstvakantie en luizencontrole 
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 wordt een speelgoedmiddag georganiseerd op donderdagmiddag, 20 december. Voor de 
leerlingen van groep 1 start de kerstvakantie die dag om 15.15 uur. Voor alle andere leerlingen begint de vakantie op vrijdag, 
21/12 om 12.00 uur. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij van school. 
We verwachten de leerlingen van groep 3 t/m 8 weer op school op maandag, 7 januari 2019 om 08.30 uur. 
Let op!! De leerlingen van groep 1 en 2 worden een dag later op school verwacht, op dinsdag 8 januari 2019 (dit in verband 
met de overdracht, afstemming, materiaalverdeling en inrichting lokaal groep 1 en 2). 
Tot slot… op dinsdag, 8 januari zal er luizencontrole plaatsvinden! 
 

Cito middentoetsen 
De maanden januari en februari staan in het basisonderwijs doorgaans in het teken van de Cito middentoetsing. Het betreffen 
toetsen die niet in de gewone leermethodes van de school staan, maar die onafhankelijk zijn en in het hele land worden gebruikt. 
Zo wordt een beeld gegenereerd van de resultaten van onze leerlingen ten opzichte van vrijwel alle leerlingen van Nederland.  
Patronen en trends worden zichtbaar en er kan worden beoordeeld of de resultaten van een leerling conform ons eigen beeld is 
van de betreffende leerling. Verder zegt het vooral iets over ons onderwijsaanbod en didactisch handelen. Vanaf groep 3 wordt in 
alle groepen het rekenen en technisch lezen getoetst en vanaf groep 4 ook nog begrijpend lezen en spelling.  
We hopen dat de toetsen ontspannen zullen verlopen. De resultaten worden vermeld op het voorjaarsrapport. 
 

Audit didactisch handelen 

Binnen onze stichting is afgesproken dat scholen elkaar bezoeken rondom een inhoudelijk onderwerp. Vorig jaar kregen wij 
bezoek van de Van den Berghschool uit Voorthuizen en gingen wij zelf op pad naar de Van Rootselaarschool in Nijkerkerveen om 
het pedagogisch klimaat te onderzoeken. 
Dit jaar is het onderwerp: “didactisch handelen” aan de beurt, dat wij samen met De Spreng uit Hoevelaken oppakken. We 
bezoeken elkaar een hele dag, observeren, regelen interviews en lezen documenten van de school om zo een goed beeld te 
krijgen. We sluiten deze zgn. audits af met een presentatie aan het team van de school.  
We zijn altijd blij met waardering, maar staan vooral open voor tips en aanbevelingen! 
We gaan eind januari op bezoek bij De Spreng en op dinsdag, 5 februari komt een delegatie van De Spreng een hele dag in 
Zwartebroek! 
 

Adviesgesprekken groep 8 
Om alvast te onthouden en te noteren: er worden adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs gehouden voor onze leerlingen in 
groep 8, met hun ouders, op maandagavond, 11 februari vanaf 18.30 uur. Meer informatie ontvangen de betreffende ouders 
tegen die tijd. 
 
  
 
 
 

http://www.kindcentrum-hetanker.nl/
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Kalender 
 
18 december   - inloopkwartier 08:30 – 08:45 
19 december   - 18:15 kerstviering in de kerk 
20 december   - speelgoedmiddag groep 1 en 2 
20 december   - start kerstvakantie groep 1 om 15:15 
21 december   - start kerstvakantie groep 2-8 om 12:00 
  7 januari   - start groep 3 t/m 8  
  8 januari   - start groep 1 en 2 
  8 januari   - luizencontrole 
 

Verjaardagen  
 
13 december   - Mees, 6 jaar 
18 december   - Boaz, 8 jaar 
18 december   - Nick, 10 jaar 
19 december   - Felien, 11 jaar 
20 december   - Emmie, 6 jaar 
  8 januari   - Berend, 6 jaar 
25 januari   - Julian, 12 jaar 
27 januari   - Mick, 6 jaar 
29 januari   - Vince, 5 jaar 
  4 februari   - Elise, 5 jaar 
 6 februari   - Emma, 11 jaar 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 7 februari 2019 

 

 

 

 

 

 


