Schoolreisje
Over een week, donderdag 23 mei, gaan we op schoolreisje! Alle gezinnen hebben
hier dinsdag uitgebreide informatie over ontvangen. Als er nog vragen zijn, horen we
die graag! We hopen op een heerlijke, ontspannen dag!!

Aanmelden
Hierbij willen wij u dringend vragen broertjes en zusjes officieel, via een
aanmeldingsformulier, op te geven als toekomstige leerling van Het Anker. Het is
namelijk niet zo, dat zij automatisch worden ingeschreven als er al een oudere broer
of zus op school zit. Het is bovendien handig voor het maken van prognoses, want
hoe completer deze zijn, hoe meer vergoeding onze school ontvangt. Wilt u hier alert
op zijn? Alvast bedankt!

Koffieochtend
Morgenochtend is er gelegenheid voor een kop koffie tussen 08.30-09.30 uur.
Arjan is dan aanwezig om eventuele schoolzaken met elkaar te bespreken. Zoals
eerder gebruiken we mede onderstaand schema om ons gesprek vorm te geven:

Iedereen van harte welkom in de gemeenschapsruimte!

Hemelvaartsdag, vrije dag, Pinksterdag en ….. studiedag!
Op donderdag, 30 mei en vrijdag, 31 mei zijn alle leerlingen vrij van school vanwege de Hemelvaartsdagen. Later, op maandag
10 juni en dinsdag 11 juni zijn er opnieuw geen lessen. De maandag vanwege Tweede Pinksterdag en de dinsdag, omdat het
team dan een studiedag heeft (die geheel in het teken staat van de Kanjertraining).

MR overleg
Vorige week is de medezeggenschapsraad bij elkaar geweest en heeft met name gesproken over de formatie en groepsverdeling
van volgend schooljaar. Meer over de formatie leest u in de volgende nieuwsbrief.

Bloemen voor vier collega’s!
De juffen Andrea en Anneke hebben na anderhalf jaar met succes hun opleiding
Middenmanagement voltooid.
En op vrijdag, 7 juni zullen juf Marlies en juf Anne hun opleiding als bevoegd Kanjerleerkracht
afronden. Hiermee zijn alle teamleden van Het Anker bevoegd om Kanjerlessen te mogen geven!
We willen onze vier collega’s van harte feliciteren met hun diploma’s! We zijn heel trots op dit
resultaat!!

Klasbord
Onlangs is de app Klasbord bij alle ouders geïntroduceerd. De app voorziet in korte, praktische
berichten over activiteiten die hebben plaatsgevonden, soms vergezeld met foto’s. Ook kan de app als “kattenbelletje” fungeren.
Vele ouders hebben inmiddels de app geïnstalleerd en hebben de aanmelding ondertekend. De app heeft een sterk gesloten
omgeving, zodat de privacy maximaal gewaarborgd is. Wij hopen dat u de berichtgeving kunt waarderen en… dat de ouders die
zich nog niet hebben aangemeld dit alsnog zullen doen!

Welkom Rowynn!
Deze week is stagiaire Rowynn Marshall gestart in groep 1.
In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.
Mijn naam is Rowynn Marshall en ik ben een vierdejaars student aan de Marnix Academie in Utrecht. Deze
week zal ik voor de eerste keer in groep 1 van Klarie komen helpen. Daarna zal ik elke maandag en dinsdag in
de klas zijn, tot aan de zomervakantie.
Ik vind het erg leuk om te tennissen en te zingen. Dit doe ik dan ook heel vaak. Mijn lievelingskleur is blauw en
mijn favoriete eten is pizza. Ik hoop jullie beter te leren kennen de aankomende weken en ook andersom.
Tot maandag! Ik heb er erg veel zin in!

Hoge boete…. Boeken terug!
Onlangs werden wij bijzonder onaangenaam verrast door een hoge boete van de bibliotheek in Barneveld.
Zij zorgen voor een actueel boekenbestand in de bieb van onze school.
Omdat een hoog aantal boeken in de loop der jaren niet is ingeleverd (en ook niet op school liggen…), moeten wij de (nieuw-)
prijs van deze boeken terugbetalen.
Er is contact geweest met de bieb om over deze boete te onderhandelen. Eén van de voorwaarden om de boete naar beneden te
krijgen (het gaat écht om veel geld!) is dat er zoveel mogelijk boeken terug komen op school. Daarom hierbij een dringende
oproep om het huis ondersteboven te keren en de verloren gewaande boeken in te leveren op school.
Vanwege de privacy (en het fatsoen…J) kunnen we de lijsten met titels die nog ontbreken niet publiceren in deze nieuwsbrief of
zelfs aan het prikbord in de hal. Vraag er daarom om bij de leerkrachten. Zij hebben de lijsten in de klas.
Voor het volgend schooljaar zullen we striktere afspraken maken voor het meenemen van boeken naar huis.
Alvast bedankt voor uw moeite!!

Muziekschool Barneveld open dag
Op zaterdag 25 mei van 10:00 – 14:00 houdt Muziekschool Barneveld Open Dag in het Schaffelaartheater. Vooral kinderen van
basisscholen zijn welkom om onze instrumenten uit te proberen en mee te doen aan workshops.
Info: muziekschoolbarneveld.nl

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

Kalender
Vrijdag 17 mei
Donderdag 23 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni

-

Koffie uurtje 08:30
Schoolreisje
Hemelvaartsdag, leerlingen vrij
alle leerlingen vrijdag
tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij

-

Sylke, 7 jaar
Emma, 12 jaar
Doreen, 8 jaar
Selina, 13 jaar
Bas, 10 jaar
Daniël, 8 jaar
Iris, 8 jaar
Bente, 5 jaar

Verjaardagen
18 mei
19 mei
26 mei
1 juni
6 juni
9 juni
11 juni
12 juni

De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 juni 2019

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

