Nieuws vanuit de AC
Wat was het een GAAF gezicht; de nieuwe shirts van Het Anker! Tijdens de schoolreis
en met de Avond4daagse stalen ze echt de show! Veel opmerkingen van mensen
langs de kant over de mooie, opvallende shirts. Namens alle kinderen van Het Anker
en namens de AC willen wij alle sponsoren nogmaals hartelijk bedanken!
Albert van de Braak, (vader van Mick) & Hendri van de Braak (vader van Bente) van:
TWINS timmerwerken, Herwin van Veldhuizen (vader van Vanne en Mieke) van:
Installatiebedrijf van Veldhuizen en Paul Gijben (vader van Youri en Mick) van:
Gijben Totaalbouw: super bedankt!!!
N.B. De shirts mogen na een activiteit NIET privé worden gedragen en ze mogen
absoluut NIET zelf gewassen worden. De shirts na de activiteiten weer
(vies!) inleveren op school, dan worden ze allemaal tegelijk gewassen. Zo
kunnen ze hopelijk jaren mee en blijven ze mooi! Ook onze dank aan John
Dokter, voor het sponsoren van onze nieuwe vlag (opa van Quinta, Johan en
Bente). Onze dank is groot!

Oproep AC
Wij zoeken nog enthousiaste ouders (zeker ook vaders!) om ons gezellige
AC team te komen versterken! Lijkt dit je wat? Dan horen wij dat graag! We
vertellen je er graag meer over, spreek één van ons gewoon even aan!
Groetjes Irene, Erna, Joyce, Janneke, Gerianne, Mariëlle, Fransien en Dineke.

Sam Sam Olé!
Afgelopen periode zijn de kinderen van groep 5 en 6 in de muzieklessen
druk bezig geweest met het oefenen voor een feestelijk concert! In 2019 bestaat Muziekschool Barneveld 40 jaar. Dat vieren we
met alle Barnevelders! Het hoogtepunt van dit jubileum is een groot muziekfestival op het Theaterplein van donderdag 20 tot en
met zaterdag 22 juni. Op donderdag staan onder de titel SamSam Olé 360 kinderen van 14 basisscholen op het podium,
ondersteund door een orkest met leden van de amateurverenigingen.
Wat:
Samsam Olé, een muzikaal drie-in-één!
Wanneer:
donderdag 20 juni 2019 van 19.00 – 20.00 uur
Waar:
in een grote tent op de parkeerplaats voor de muziekschool
Dit concert is in plaats van het optreden in de Belleman, omdat de muziekschool 40 jaar bestaat.
We willen alle ouders van harte uitnodigen om dit concert bij te wonen. De kinderen hebben hier enthousiast voor geoefend en
sluiten hiermee hun lessen Algemene Muzikale Vorming af.

Marjolein Kamphorst
Onze stagiaire Marjolein Kamphorst is vorige week geopereerd. Ze is inmiddels weer thuis en sterkt daar verder aan. We willen
Marjolein heel veel beterschap toewensen. U kunt haar een kaartje sturen! Ze woont op Damweg 30, 3785 LK in Zwartebroek.

Formatie schooljaar 2019-2020
Bij het maken van de formatie wordt naar een aantal factoren gekeken:
de leerlingen en de organisatie
In welke groep, in welke combinatie, met welke leerkracht(en) is de ontwikkeling van de leerling zo optimaal mogelijk en kan
kwalitatief het beste onderwijs worden gerealiseerd? Ook dit jaar hadden we middelen om vijf groepen te maken. Hierbij was de
vraag of we de leerlingen als jaargroep (bij hun leeftijdsgenoten) bij elkaar wilden houden of dat we, organisatorisch gezien,
jaargroepen zouden splitsen, zodat de leerlingenaantallen beter verdeeld zouden zijn. We hebben heel bewust voor het eerste
gekozen, omdat hiermee de veiligheid voor en het welbevinden van onze leerlingen beter gewaarborgd zijn. En dat is weer nodig
voor de hierboven genoemde “optimale ontwikkeling” van iedere leerling!
het personeel
Leerkrachten hebben de mogelijkheid om hun ervaring uit te breiden en deskundigheid in te zetten in een andere groep dan zij
gewend zijn. In een kleine organisatie is dat een stuk lastiger dan in een groot team. Toch is het voor volgend jaar gelukt om in
de onderbouw tegemoet te komen aan de wensen van diverse collega’s om in een andere groep les te geven.
Naast de extra groep binnen de onderbouw 1 t/m 4, hebben we tevens in de bovenbouw op verschillende dagdelen extra
ondersteuning gerealiseerd;
Voor het volgend schooljaar zijn de volgende aandachtspunten van belang:
1. juf Wil v.d. Craats is nog steeds afwezig door ziekte. Zij zal vervangen worden door Anne Nout (anderhalve dag) en Rolinka
Oppenhuizen (een halve dag). De overgebleven morgen (in te zetten voor ambulante taakuren t.b.v. ieder personeelslid) wordt
vooralsnog niet ingevuld (n.b. – Wij beseffen dat de berichtgeving rondom juf Wil nog steeds op zich laat wachten; iets wat we in
onze open communicatie niet gewend zijn. Zodra er meer bekend is, zullen wij dat onmiddellijk met u delen);
2. in de onderbouw wordt tweemaal gesplitst: direct na de zomervakantie groep 3 en 4 tot en met vrijdag, 6 december en vanaf
maandag, 9 december groep 1 en 2 tot het einde van het schooljaar.
3. groep 3 krijgt, door de splitsing met groep 4, als aparte groep een aantal maanden de gelegenheid goed thuis te raken in het
aanvankelijk leesonderwijs;
4. rond november/december overschrijden de groepen 1 en 2 het leerlingenaantal van 30. Vanaf 9 december zullen beide
groepen daarom worden gesplitst, zoals ook in het huidige schooljaar gebeurd is;
5. Rolinka Oppenhuizen zal als intern begeleider op de dinsdag en donderdagmorgen aan het werk zijn. Op donderdagmiddag
is zij eerst de leerkracht van groep 4 en vanaf 9/12 van groep 2;
6. de combinatiegroep 7/8 telt 31 leerlingen. Er is extra ondersteuning geregeld op de maandagmorgen (door juf Andrea
Marantika) en donderdagmorgen (door meester Arjan Verrips);
7. alle gymlessen blijven op de donderdag;
8. Levelwerk en muzieklessen blijven op de dinsdagmorgen.
De formatie voor het schooljaar 2019-2020 in de groepen 1, 2, 3 en 4
dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
groep
maandag, 2 september 2019 tot en met vrijdag, 6 december 2019
1
Klarie
Klarie
Klarie
Klarie
2
Hanneke (mo)
3
Daniëlle
Daniëlle
Hanneke
Hanneke
4
Anneke
Anneke
Anneke
Anneke (mo), Rolinka
Anneke (mo)
(mi)
maandag, 9 december 2019 tot en met vrijdag, 17 juli 2020
1
Klarie
Klarie
Klarie
Klarie
2
Anneke
Anneke
Anneke
Anneke (mo), Rolinka
Anneke(mo)
(mi)
3
Daniëlle
Daniëlle
Hanneke
Hanneke
Hanneke (mo)
4
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De formatie voor het schooljaar 2019-2020 in de groepen 5, 6, 7 en 8
hele schooljaar
5/6
Anne
Anne
Anne
Anne
7/8
Marlies*
Marlies
Arjan
Andrea*
* hele morgen ondersteuning, zie punt 6 van de toelichting

Anne
Andrea

Wij zijn er trots op, dat we een formatie hebben kunnen realiseren, waarin bovengenoemde factoren leidend zijn geweest. De
formatie/groepsverdeling + de inzet van de werkdrukgelden zijn vorige maand besproken in de medezeggenschapsraad. De raad
heeft haar instemming hiervoor gegeven. Het personeelsdeel van de MR heeft haar instemming gegeven aan de bemensing van
de groepen.

IEP toets
Ook dit jaar hebben de leerlingen van onze school mooie scores behaald voor hun Eindtoets (in onze hele stichting gebruiken we
de zgn. IEP toets hiervoor). Alle adviezen voor het voortgezet onderwijs werden hiermee ruimschoots onderstreept!
We willen hier uitspreken dat we allereerst trots zijn op onze jongens en meisjes uit de hoogste groep, maar ook op hun ouders
en alle leerkrachten die, in een jarenlange vertrouwde en open samenwerking, voor dit mooie eindresultaat hebben gezorgd!!

CITO toetsen
Vanaf deze periode start de laatste ronde Cito toetsen. Vakken als Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling en Technisch lezen
worden in vrijwel alle groepen getoetst. Leerkrachten hebben ruimte in hun weekroosters gepland om de toetsen in alle rust te
kunnen afnemen. We hopen op resultaten die bij iedere individuele leerlingen mag worden verwacht!

Studiedagen
Het Ankerteam heeft twee dagen gereserveerd om diverse onderwijsinhoudelijke zaken te regelen, o.a. de uitgebreide overdracht
van de leerlingen naar de volgende leerkracht.
Deze dagen zijn op vrijdag, 5 juli en maandag, 8 juli.
Alle leerlingen zijn dan vrij van school.

Doorschuifmoment
Een half uurtje in de groep zijn waar je volgend jaar mag starten! Een half uurtje kennismaken met de andere combinatiegroep
en de juf of meester!
Op donderdag 11 juli, van 11.30-12.00 uur schuiven alle leerlingen door! Spannend, hoor! Waar mogelijk sluiten ook nieuwe
leerlingen aan!

Brood en spelen
Het einde van het schooljaar is alweer in het zicht. Wij kijken terug op een plezierig schooljaar met de kinderen, de leerkrachten
en u als ouders. Om alvast vooruit te kunnen blikken, vragen wij u ons mutaties voor het komende jaar alvast zoveel mogelijk
door te geven. Wij kunnen dan zorgen voor een goede start. Ook wanneer uw kind de school verlaat, weten wij dat graag.
Voor de leerlingen van groep 8 is dat niet nodig. Wij wensen de kinderen een hele goede tijd op hun nieuwe opleiding en danken
de ouders voor de samenwerking en het vertrouwen in de TSO, Brood & Spelen.
Helaas gaan wij aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van onze vertrouwde overblijfkracht Jeannet. Zij heeft heel wat
jaartjes met veel plezier bij ons op school gewerkt. Wij zullen haar praatjes en gezelligheid gaan missen.
Nu zoeken wij voor het nieuwe schooljaar een overblijfkracht voor de dinsdagmiddag.
Dus vader/moeder, opa/oma, buurvrouw/buurman of elke ander geïnteresseerde,
kunt u met kinderen omgaan en lijkt het u leuk om ook tussen de middag de kinderen een uurtje te vermaken, waar u een
vergoeding voor krijgt, dan kunt u contact opnemen met Sylvia Voskuilen, tel.nr. 0642632617 of mailen naar
anker@broodspelen.nl
Het team van Brood & Spelen
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Kalender
Donderdag, 20 juni

-

19:00 – 20:00 Samsam Olé, een muzikaal drie-in-één!

Vrijdag, 5 juli
Maandag, 8 juli
Donderdag, 11 juli

-

Studiedag: alle leerlingen vrij
Studiedag: alle leerlingen vrij
11:30 – 12:00 doorschuifmoment

Theaterplein, op de parkeerplaats voor de muziekschool

De laatste data….
Woensdagavond, 17 juli Donderdag 18 juli
Vrijdag 19 juli
Maandag 2 september -

18:30, Belleman… AFSCHEID GROEP 8, uitreiking zomerrapporten
15:15, start zomervakantie groep 1
12:00, start zomervakantie groepen 2 t/m 8
(’s middags zijn alle leerlingen vrij)
08:30, …… nee, dat komt later! 

Verjaardagen
18 mei
19 mei
26 mei
30 mei
1 juni
6 juni
9 juni
10 juni
11 juni
17 juni
19 juni
20 juni
21 juni
21 juni
25 juni
26 juni
28 juni
1 juli
5 juli
7 juli
9 juli

-

Sylke,7 jaar
Emma, 12 jaar
Doreen,8 jaar
Sam, 4 jaar, welkom!
Selina, 13 jaar
Bas, 10 jaar
Daniël, 8 jaar
Dex, 4 jaar, welkom!
Iris,8 jaar
Nathan,8 jaar
Lorenzo, 11 jaar
Elina, 7 jaar
Twan, 7 jaar
Kevin, 12 jaar
Hanna, 12 jaar
Rick, 11 jaar
Fiene, 7 jaar
Julia, 7 jaar
Senna, 7 jaar
Maud, 8 jaar
Sela, 8 jaar

De volgende nieuwsbrief verschijnt 11 juli 2019
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