
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wandelen voor Water 
Op woensdag, 20 maart waren alle leerlingen van onze school aan de wandel! Met een 
flesje in hun hand of hun rugzak gevuld. Een wandeling door de wijk of een tocht van 
bijna acht kilometer over klompenpaden, door weilanden en bossen en over de 
openbare wegen! Het was een prachtig gezicht!!  
Voor deze sponsorwandelingen voor de christelijke noodhulporganisatie ZOA is een 
eindbedrag opgehaald van € 1988,65. 
We willen niet alleen onze leerlingen bedanken voor deze geweldige prestatie, maar 
ook de vele ouders die als begeleiders meeliepen!! 
 

Schoolshirts 
De Activiteitencommissie gaat op korte termijn zorgen voor nieuwe schoolshirts en 
een nieuwe vlag met ons nieuwe logo. We zijn heel blij dat zij dit willen doen, want… 
we waren hier echt aan toe!! Het beloven prachtige kledingstukken te worden. Via 
deze nieuwsbrief willen wij vragen of er mogelijk sponsors zijn die de shirts en de 
vlag willen sponsoren. U kunt dit aangeven bij Mariëlle van de Glind, 
mariellevandeglind-dokter@hotmail.com (06-4586 6579). Wilt u dit voor 11 april 
doen, dan zijn de shirts mogelijk al klaar voor de avondvierdaagse begin juni!   
 

Bezoek aan het Rijksmuseum 
De groepen 5 t/m 8 staat een fantastische excursie te wachten, nl. een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit in het 
kader van het Blink onderwerp De Gouden Eeuw. Enige belangrijke aandachtspunten op een rij: 

1. datum: vrijdag, 12 april; 
2. vertrek van de bus vanaf school: 10.30 uur (de leerlingen komen wel gewoon om 08.30 uur naar school); 
3. museumprogramma tussen 12.30 en 14.00 uur; 
4. lunchpakket meenemen, eten in de bus;  
5. snoep, chips, enz. zijn niet toegestaan, de excursie is een onderwijsactiviteit, geen schoolreis; 
6. vertrektijd van de bus vanaf het museum: 14.15 uur; 
7. verwachte aankomst op school: 15.45 uur; 
8. korte beschrijving van het programma: 

In een museum mag je nooit ergens aankomen... behalve tijdens deze kennismaking met het 
dagelijkse leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen van de 
leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van 
Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de Nachtwacht. 

We hopen op een onvergetelijk bezoek aan onze hoofdstad en het mooiste museum van Nederland!! 
 

Nieuwe website: https://kindcentrum-hetanker.nl  

Vanaf nu is onze oude website niet meer bereikbaar en bent u van harte welkom op de nieuwe website! 
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Het Anker... een veilige haven, jouw unieke reis! 

Reservekleding 
Namens de collega’s van groep 1 en 2 willen wij u vragen om reservekleding voor onze jongste leerlingen aan de school te 
doneren. De huidige kleding, die we gebruiken als er “ongelukjes” zijn, is te groot of te klein. Graag ontvangen wij broekjes, 
onderbroekjes en sokken, eventueel ook leggings en maillots. Het gaat ongeveer om de maten 104, 110, 116. Graag inleveren bij 
juf Klarie. Alvast bedankt! 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Vakanties 2019 - 2020 Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag week 
Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019 43 
Kerstvakantie 23-12-2019 3-1-2020 52 en 1 
Voorjaarsvakantie 24-2-2020 28-2-2020 9 
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 10-4-2020 13-4-2020 15 en16 
Meivakantie 28-4-2020 8-5-2020 18 en19 
Hemelvaart 21-5-2020 22-5-2020 21 
Pinkstervakantie 1-6-2020 1-6-2020 23 

Zomervakantie 20-7-2020 28-8-2020 30 en 35 
 

Schoolrapporten 

Vorige week woensdag zijn de schoolrapporten uitgereikt. De eerste ronde tienminuten gesprekken was gisterenavond, de 
tweede maandagavond aanstaande. We ontvangen de rapporten graag voor vrijdag, 12 april weer terug op school; 
 

Overleg medezeggenschapsraad 

Op 7 maart is de MR bij elkaar geweest voor overleg. Een aantal schoolinhoudelijke zaken is aan de orde geweest, onder meer 
het protocol internet en mobiele telefoons (zie elders in deze nieuwsbrief), schoolbegroting, formatie en studiedag. De termijn 
voor Geert Eling, als vertegenwoordiger van de ouders, is inmiddels verstreken. Geert heeft aangegeven ook een volgende 
termijn te willen doen. Wanneer hier vanuit de ouders voor 11 april geen bezwaren tegen zijn noch andere kandidaten worden 
voorgedragen, dan wordt zijn herverkiezing automatisch bekrachtigd en zal hij opnieuw voor een termijn van drie jaren, samen 
met Lisette Demmers, de ouders van Het Anker vertegenwoordigen in de raad. 
Het complete verslag van het overleg hangt aan het prikbord in de hal van de school; 
 

Protocol internet en mobiele telefoons 

Op onze studiedag van 22 februari hebben we het zgn. protocol internet/mobiele telefoons vastgesteld. Dit document voorziet in 
duidelijke afspraken rondom het gebruik van computers, chromebooks en mobiele telefoons. Het protocol is/wordt met alle 
leerlingen van groep 5 t/m 8 doorgenomen. Leerlingen uit deze groepen hebben een formulier mee naar huis gekregen, dat 
zowel door ouders als leerlingen moet worden ondertekend. Het document zal jaarlijks worden aangeboden aan leerlingen vanaf 
groep 5. We verwachten de ondertekende formulieren voor 12 april weer terug op school; 
 

Korfbal 

K.V. revival is op zoek naar nieuwe leden! Ben je 3 jaar of ouder en wil je graag spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes?  
Wij trainen elke woensdag van 18.00-18.45 op Sportpark Overbeek in Terschuur.  
Vrijdag 10 mei is het Kinderstratenkorfbal. De teams bestaan uit minimaal 4 spelers en zijn verdeeld is 3 
poules.  Groep 2/3/4 (begeleiding verplicht), groep 5/6 en groep 7/8. Geef je snel op bij Laura Ringeling 
(06-20068831).  
Het thema is dit jaar ‘Sprookjes”, dus kom zo mooi mogelijk verkleed, wie weet win je een prijs! 
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Open podium 

Noteer in uw agenda: maandagavond, 20 mei – 18.30 uur – op school – OPEN PODIUM!! 
Het Open Podium is een tweejaarlijkse spetterende activiteit op Het Anker voor iedere leerling die graag iets (alleen of in een 
groepje) wil laten zien of horen op… een echt podium voor… een bomvolle zaal!! Hoor je het applaus al? Heb je al een mooie 
buiging geoefend??  
We hebben al vele legendarische optredens gehad!! 
Kinderen nemen hun optreden altijd zeer serieus en bereiden zich goed voor, zo hebben we ontdekt! 
We hopen dat we u en jullie weer een afwisselend en kleurrijk programma kunnen aanbieden!! 
Even alles op een rij: 
1. aanmelden: voor de meivakantie bij meester Arjan (zeg wat je gaat doen en hoe lang je denkt dat het gaat duren); 
2. woensdagmorgen, 8 mei  - audities (je laat dan aan meester Arjan zien wat je gaat doen. Neem daarom alles mee wat je 
daarvoor nodig hebt!!); 
3. maandagmorgen, 13 mei – generale repetities (alle leerlingen die optreden mogen dit nog één keer laten zien zonder 
publiek); 
4. maandagavond, 20 mei om 18.30 – het OPEN PODIUM!! Locatie: speellokaal Het Anker. 
We willen alle leerlingen met hun ouders en belangstellenden van harte uitnodigen op school!! 
Na afloop is er koffie, thee, limonade en wat lekkers! 
 

IEP toets groep 8 

De adviesgesprekken zijn inmiddels achter de rug, aanmeldingsformulieren voor het voortgezet onderwijs doorkruisen het 
digitale landschap, de rollen voor de musical zijn verdeeld en nu staat de IEP toets binnenkort op het programma voor onze 
leerlingen in groep 8! De toets wordt op twee momenten afgenomen: dinsdagmorgen, 16 en woensdagmorgen, 17 april.  
De uitslag zal, naar verwachting, het advies VO ondersteunen. Wanneer de uitslag sterk afwijkt, is er contact tussen ouders en 
school. We willen onze oudste jongens en meisjes veel succes toewensen!! 
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Kalender 
 
Maandag  8 april   - tienminutengesprekken 
Vrijdag   12 april  - Bezoek Rijksmuseum groep 5 t/m 8 
Dinsdag 16 april   - Inloopkwartier 08:30 
Woensdag 17 april  - IEP toets groep 8 
Donderdag 18 april  - Inloopkwartier 08:30 
Donderdag 18 april  - Paaslunch 12:00, alle leerlingen lunchen op school 
Donderdag 18 april  - Paasvieringen 13:00 in alle groepen 
Donderdag 18 april  - Start meivakantie. Alle leerlingen zijn om 14:00 vrij 
Maandag 6 mei   - Wij verwachten alle leerlingen weer op school 08:30 
Maandag 6 mei   - Bezoek groep 7/8 aan de Grebbelinie in Woudenberg, 
                                                                                      meer informatie ontvangen de betreffende ouders/leerlingen van de leerkracht                            

Dinsdag 7 mei   - Luizencontrole in alle groepen 08:30 
Woensdag 8 mei   - Audities Open Podium 09:00 
Maandag 13 mei   - Generale repetitie Open Podium 
Vrijdag 17 mei   - Koffie uurtje 08:30 
Maandag 20 mei   - Open Podium 18:30 
 

Verjaardagen  
 
10 mei     - Naud, 8 jaar 
23 april    - Samuël, 9 jaar 
6 mei     - Vanne, 10 jaar 
15 mei     - Tobian, 10 jaar 
19 april    - Youri, 12 jaar 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 16 mei 2019


