
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Voorleeswedstrijd 
Gijs Dekker is in het najaar uitgeroepen tot voorleeskampioen van  
Het Anker! Een geweldige prestatie!! Gijs is uitgenodigd om, samen met 
andere kampioenen uit de gemeente Barneveld, zijn voorleeskunst te laten 
horen in de bibliotheek van Barneveld, halverwege februari. 
Gijs, we willen je veel succes toewensen!! 
 

Studiedag 
Op vrijdag, 22 februari zijn alle leerlingen vrij van school. 
Het Ankerteam is deze dag bezig met twee grote schoolonderwerpen: het monitoren van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 
op onze school (onder meer: methode aanvankelijk lezen, methode Blink, methode seksuele vorming, maar ook een voorzichtige, 
eerste blik op de formatie van volgend jaar, enz.) en het analyseren van de Cito Middentoetsen die in januari en februari vanaf 
groep 3 zijn afgenomen. We kijken bij de toetsing naar school- groepstrends, maar we proberen ook ons onderwijsaanbod voor 
iedere leerling op hun niveau af te stemmen.  
 

Audit didactisch handelen 
Eergisteren waren twee collega’s van De Spreng uit Hoevelaken een dag te gast op onze school. In alle groepen werd het 
didactisch handelen geobserveerd: hoe wordt er uitgelegd, wordt de tijd goed besteed, welke vragen worden er gesteld, welke 
materialen worden er gebruikt, hoe is het bordwerk, hoe is de omgeving, enz. 
Ook waren er gesprekken met leerlingen, leerkrachten, interne begeleiding en directie. 
De week ervoor heeft een delegatie van onze school een bezoek aan De Spreng gebracht. 
Binnenkort worden er wederzijdse presentaties gehouden op beide scholen waar de bevindingen, maar ook tips en tops met 
elkaar worden gedeeld, zodat het onderwijs op beide scholen waar mogelijk zal verbeteren. 
 

Ouderbijdrage 
We zijn gewend om aan het begin van ieder schooljaar de ouders te vragen de ouderbijdrage te voldoen. Door omstandigheden 
is dit echter nog niet gebeurd voor het huidige schooljaar 2018-2019. In deze nieuwsbrief wordt het voldoen van de bijdrage 
daarom onder uw aandacht gebracht. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ouderbijdrage. 
Bladzijden 1 en 2 betreffen de informatie en de regels.  
Wij verzoeken u bladzijde 3 uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en op school, bij de leerkracht van uw kind, in te leveren. 
Bladzijde 3 wordt vandaag ook op papier meegegeven aan de oudsten van ieder gezin.  
Inleveren en de ouderbijdrage overmaken graag voor vrijdag, 15 februari 2019. 
Alvast bedankt!! 
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Kascontroles 

Eind januari zijn alle kassen van onze school door een onafhankelijke commissie (Henriet van Beek en Barbara Spee) 
gecontroleerd en… correct bevonden! 
Fijn dat dit jaarlijkse klusje opnieuw goed is afgerond. Penningmeesters en commissie, dank jullie wel! 
 

Seksuele voorlichting 

Onze school heeft in het najaar gekozen voor een methode seksuele vorming. Een structureel aanbod op dit gebied ontbrak nog 
op onze school. De methode heet ‘Kriebels in je Buik’ en start op maandag, 18 maart met de zgn. Week van de Lentekriebels.  
Op onze studiedag van 22/2 proberen we als team visie en beleid te ontwikkelen betreffende dit onderwerp. De methode 
behandelt niet alleen de “fysieke kant” van de seksuele vorming, maar gaat ook in op sociaal gedrag, weerbaarheid, het maken 
van seksueel verantwoorde keuzes, zodat leerlingen zich ontwikkelen tot personen die respect hebben voor zichzelf en anderen, 
zich bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, wensen en grenzen.  
Het uiteindelijke doel van de methode is, dat deze bijdraagt aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig 
leefklimaat, waarin iedereen gelijkwaardig is en vrij is om zelf keuzes te maken. 
 

Creamiddagen 

De tweede ronde creamiddagen voor de groepen 5-8 is onlangs op de vrijdagmiddag van start gegaan. Het is altijd 
fijn als ouders de leerlingen willen begeleiden bij activiteiten op school. Zo kunnen we hun nog wat meer aanbieden 
dan eigenlijk mogelijk is en… hoe leuk is het als je eigen vader of moeder in de school helpt?! 
Toch blijkt het voor ouders steeds lastiger te zijn om voor deze creatieve middagen beschikbaar te zijn. Dit is 
begrijpelijk en daarom is de tweede ronde anders ingedeeld en wordt de laatste ronde creamiddagen (in maart) 
gewoon weer door de eigen leerkrachten georganiseerd en zullen we geen beroep doen op onze ouders.  
 

Adviesgesprekken  

Het einde van de Ankertijd komt voor een groep jongens en meisjes steeds 
dichterbij…  
Eén van de belangrijkste “stations” is het adviesgesprek Voortgezet Onderwijs 
tussen ouders, kind en leerkracht. Dit jaar staan alle gesprekken gepland op 
maandagavond, 11 februari vanaf 18.30 uur. Juf Andrea zorgt voor de specifieke 
uitnodiging met een rooster en een agenda. Ook meester Gerco is aanwezig bij het 
gesprek. Zowel ouders als de leerlingen zelf worden uitgenodigd voor dit gesprek. 
We hopen op fijne gesprekken!! 

 

Speelgoedmiddag, studiedag, vakantie en… luizencontrole! 

Op donderdagmiddag 21 februari is er een speelgoedmiddag voor alle kinderen van de groepen 
1 en 2. Op deze dag, om 15.15 uur start voor alle kinderen van Het Anker de voorjaarsvakantie.  
De dag erna, vrijdag, 22/2 is er een studiedag voor het personeel van de school. Alle leerlingen 
zijn dan vrij van school. Over de studiedag is een apart artikel in deze nieuwsbrief opgenomen. 
We verwachten alle leerlingen weer op school op maandag, 4 maart om 08.30 uur. 
Op de dag erna, dinsdag 5 maart, worden de kapsels van alle leerlingen weer gecontroleerd op de 
aanwezigheid van luizen. 
Wij willen iedereen alvast een heel mooie voorjaarsvakantie toewensen! 
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Kennismaken met Het Anker 

Voor geïnteresseerde ouders met hun kinderen zetten we onze school open op donderdag, 14 februari 
van 11.00 – 12.00 uur. Leerlingen van groep 8 heten de nieuwe ouders welkom en informeren hen over 
de belangrijkste zaken van de school: de identiteit, de veiligheid en de unieke reis. Daarnaast is er een 
rondleiding en natuurlijk ook koffie, thee, limonade en wat lekkers! 
Wanneer u potentiële nieuwe leerlingen met hun ouders kent, vragen wij u hen attent te maken op deze 
uitnodiging. We zijn heel trots op onze school en op alles wat we doen en willen dit graag met zoveel 
mogelijk bezoekers delen! 
 

Inloopkwartieren 

In februari hopen we zoveel mogelijk ouders te zien in onze inloopkwartieren van dinsdag, 19 en donderdag, 21 februari (08.30-
08.45 uur)! Wees welkom!! 
 

Biddag voor gewas en arbeid  

Op woensdag, 13 maart vieren wij in de groepen de biddag voor gewas en arbeid. Het thema voor dit jaar is 
“Wat vraag jij?” en de centrale Bijbeltekst staat in 1 Kon. 3: 1-15. 
Aan het begin van zijn regeringsperiode mag de jonge koning Salomo aan God vragen wat hij wil. In zijn 
gebed denkt hij niet (alleen) aan zichzelf, maar heeft hij het volk op het oog en de roeping die hij van God 
heeft gekregen. Salomo beseft, dat hij God hard nodig heeft! 
Waar gaat het echt om? Salomo vraagt om een wijs en opmerkzaam hart, een hart dat wil luisteren naar de 
pijn, het verdriet, de nood van mensen.. Waar vragen wij om? De kinderen leren wat wijs is als je aan het 
(school-) werk bent, waar je voor kunt kiezen, wat goed voelt. 
We hopen op fijne vieringen waarin verhalen, liederen en gebeden elkaar afwisselen; 
 

Wandelen voor water 

Woensdag 20 maart – Wandelen voor water 2019 – Een sportieve actie door en voor kinderen 
 
Als school gaan we meedoen met de actie Wandelen voor Water. Een sportieve actie waarmee we geld gaan ophalen 
voor drinkwater in vluchtelingenkampen in Nigeria. We willen u graag kort uitleggen wat de actie inhoudt. 
Wandelen voor Water is een sponsorloop waarbij geld ingezameld wordt voor een waterproject van ZOA. Het is niet zó 
maar een sponsorloop: de kinderen dragen tijdens het traject van zes kilometer zelf zes liter water mee in een rugzak 
(die krijgen ze van ZOA). Op deze manier ervaren ze zelf hoe het is om met water te moeten lopen, zoals 
leeftijdsgenootjes in veel landen dat dagelijks moeten doen.  
Na de voorjaarsvakantie wordt een gastles gegeven door een medewerker/ vrijwilliger van ZOA. Waarin de kinderen 
nadenken over het belang van schoon drinkwater en hygiëne. Ze horen over het project waarvoor de opbrengst van de 
actie bestemd is en krijgen uitleg over de sponsorloop.  
Het lopen met zes liter water is natuurlijk een hele prestatie! De kinderen krijgen na de voorjaarsvakantie een 
sponsorformulier mee om zoveel mogelijk sponsors voor die prestatie te zoeken.  
Wandelen voor Water is een actie waardoor de kinderen niet alleen meer informatie krijgen over het waterprobleem in 
de wereld, ze krijgen ook de mogelijkheid om zich in te zetten voor leeftijdgenoten die in moeilijkere omstandigheden 
leven dan zijzelf.  
 
Vanaf nu gaan we grote lege petflessen sparen voor groep 5 t/m 8 en kleine flesjes voor groep 1 t/m 4. Inleveren bij 
de eigen juf/meester of bij juf Hanneke. 
 
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst!  
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Kerstcollecte 

Aan het einde van onze kerstviering hielden wij een collecte voor de stichting Elim. We ontvingen onderstaande reactie, waar 
niets aan toegevoegd hoeft te worden! 
 
Langs deze weg wil ik u namens Stichting Elim hartelijk bedanken voor de mooie gift van  
€ 442,80 die wij van u mochten ontvangen. Wat een mooie gedachte dat u Stichting Elim hebt 
uitgekozen als doel voor de inzameling. U kan ervan op aan dat elke euro(cent) terecht komt bij de 
kinderen van Elim in Indonesië.  
Wilt u alstublieft zo vriendelijk zijn om de ouders en kinderen van Basisschool Het Anker te bedanken 
voor dit royale gebaar? 
Wij stellen uw gift enorm op prijs en danken u voor het vertro uwen dat u in onze projecten stelt. 
Dankzij mensen zoals u kan Stichting Elim haar werk blijven verrichten!  
 

Voorjaarsrapporten, tienminuten gesprekken 

Het tweede schoolrapport wordt uitgereikt op woensdag, 27 maart. Wilt u ervoor zorgen dat de rapporten weer netjes 
terugkomen op school? Graag voor vrijdag, 12 april. 
Op twee avonden krijgt u de gelegenheid om over het rapport van uw kind(eren) te spreken, woensdagavond, 3 april en 
maandagavond, 8 april. Meer informatie ontvangt u tegen die tijd van onze administratie; 
 

Lerarentekort 

Met name in een periode van griepgolven wordt duidelijk hoe weinig invallers er zijn om het werk te doen. Onze school heeft 
gelukkig bereidwillige duopartners, een fijne lio stagiaire en doorgaans gezonde collega’s, zodat we altijd paraat staan voor de 
groepen, zelfs al is het soms een beetje gammel... Maar het kan gebeuren dat dit alles toch te weinig is en er geen externe 
invallers beschikbaar zijn. In dat geval zijn we genoodzaakt groepen leerlingen naar huis te sturen. We hopen dat het niet (te 
vaak) gebeurt en dat er begrip zal zijn als we niet anders kunnen… 
 

Culturele activiteiten 

In de komende periode worden twee culturele activiteiten aangeboden. Op donderdag, 14/2 voor de groepen 3 en 4 en 
op donderdag, 21/3 voor de groepen 5 en 6. Beide activiteiten worden in Barneveld gerealiseerd. We hopen op gezellige en 
leerzame bezoeken!! 
 

Overblijven 
Sommige kinderen kunnen elke week wel tosti’s eten,  zo lekker vinden ze het. 
Nu hebben we als team weer besloten dat we de tosti’s de eerste volle week van de maand gaan maken, dus van: 
4 t/m 8 maart 
1 t/m 5 april 
6 t/m 10 mei    zet het op de kalender! 
3 t/m 7 juni en 
1 t/m 5 juli 
Nu het buiten iets kouder is vinden de kinderen het heerlijk om even binnen te spelen. Er staat een pool-/airhockeytafel  
waar de oudere kinderen dankbaar gebruik van maken. De jongere kinderen zijn druk met winkeltje spelen, de poppen of 
de autootjes. Knutselen en kleuren is ook favoriet. Zo leuk om te zien wat ze er van maken.  Als alles netjes opgeruimd is dan 
gaan we buiten nog een frisse neus halen. Wat kunnen ze toch gezellig samen spelen. Heel leuk om te zien. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij  
Sylvia Voskuilen 
Telnr. 0642632617  
anker@broodspelen.nl 
 
Het team van Brood & Spelen 

mailto:anker@broodspelen.nl
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Kalender 
 
11 februari   - adviesgesprekken groep 8 
12 februari   - culturele activiteit 3/4  
14 februari   - open dag van 11:00 – 12:00 
14 februari   - culturele activiteit groep 3/4 
19 februari   - inloopkwartier 08:30 – 08:45 
21 februari   - inloopkwartier 08:30 – 08:45 
21 februari   - speelgoedmiddag groep 1/2  
21 februari   - 15:15 voorjaarsvakantie! 
22 februari   - studiedag personeel, leerlingen vrij  
  5 maart   - luizencontrole 
13 maart   - viering biddag 08:30 
21 maart   - culturele activiteit groep 5/6 
27 maart   - uitreiking rapport 
  3 april    - tienminuten gesprekken 
 

Verjaardagen  
 
7 februari    - Lars, 8 jaar 
13 februari    - Luca, 10 jaar 
14 februari    - Danica, 10 jaar 
14 februari    - Jona, 13 jaar 
26 februari    - Doortje, 11 jaar 
1 maart    - Dani, 9 jaar 
5 maart    - Olivier, 6 jaar 
6 maart    - Jouke, 10 jaar 
7 maart    - Tijs, 11 jaar 
13 maart    - Raoul, 12 jaar 
15 maart    - Johan, 8 jaar 
15 maart    - Mieke, 8 jaar 
16 maart    - Rhodé, 8 jaar 
24 maart    - Femke, 12 jaar 
26 maart    - Niels, 10 jaar 
31 maart    - Elisabeth, 5 jaar 
  1 april     - Jasper, 11 jaar 
  2 april     - Tim, 5 jaar 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 4 april 2019 
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