
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ben je betoeterd! 
Daar gaan ze… onze fantastische groep 8! Nog eenmaal kunnen we van hen 
genieten en staan Emma, Femke, Jona, Hanna, Selina, Gijs, Youri, Sander, Kevin, 
Julian, Raoul en Jeremias op het (extra!) grote podium van De Belleman om een 
geweldige musical voor het voetlicht te brengen: Ben je betoeterd!  
We gaan ze missen, deze grote jongens en meisjes…  
Maar we weten, dat er voor iedere leerling van deze hechte groep een fijne 
school voor Voortgezet Onderwijs is, waar zij na de zomervakantie gaan 
starten. Lieve leerlingen uit groep 8, we wensen jullie een mooi afscheid toe, 
een heerlijke zomervakantie en voor straks… veel succes en plezier op de 
middelbare school. We zullen ook voor jullie bidden op de afscheidsavond en 
zo jullie Gods zegen toewensen op je verdere levenspad! Alle kinderen en 
ouders zijn welkom bij dit afscheid in De Belleman op woensdag, 17 juli. De 
deuren gaan open om 18.10 uur.  Alle leerlingen krijgen na afloop van de 
musical een consumptiebon van hun juf voor iets te drinken. Voor de kinderen 
van groep 8 en hun genodigden gaat de avond op Het Anker door met 
het ceremoniële gedeelte. Daar worden zij toegesproken en krijgen van onze 
school een Bijbel.  De leerlingen van groep 8 zijn na de musical vrij van school 
(maar komen de dag erna nog even terug om te trakteren…).  
 

CJG Barneveld 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ook dit jaar weer allerlei najaarscursussen, lezingen en workshops waar u zich voor kunt 
opgeven. U kunt het aanbod bekijken op de geheel vernieuwde website via deze link: https://www.cjgbarneveld.nl/is/cursussen 
 

Uitspraken van ouders! 
Op onze vernieuwde website is ruimte voor vijf wervende uitspraken van ouders van Het Anker. Zij kunnen in één of twee zinnen 
zeggen wat zij van Het Anker vinden/denken. Vanwege de tijdsdruk tijdens de ontwikkeling van de site staan er op dit moment 
vijf gefakete uitspraken met vijf keer dezelfde foto… Dat is natuurlijk niet de bedoeling!  
Graag willen we dit na de zomervakantie realistisch weergeven.  Welke vader of moeder zou een recente foto van zichzelf met 
een mooie uitspraak ter beschikking willen stellen aan de homepage van Het Anker (zie voor een indruk www.kindcentrum-
hetanker.nl  Graag mailen naar directie.ak@pcogv.nl   Alvast bedankt!! 
 

Van stagiaire naar werknemer 
Marjolein Kamphorst heeft dit jaar stage gelopen op Het Anker en is inmiddels geslaagd voor haar opleiding. Volgend jaar 
verwelkomen wij haar als werknemer op onze school. Marjolein gefeliciteerd! 
 

Zomerrapporten 
De laatste schoolrapporten worden uitgereikt op woensdag, 17 juli. We verwachten de rapporten in de eerste schoolweek na de 
vakantie weer terug op school. Wilt u ervoor zorgen, dat de rapporten netjes blijven? Alvast bedankt! De leerlingen van groep 8 
mogen het rapport houden. 
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Schuif aan in groep 5/6! 
Juf Anne Nout heeft het al via Klasbord met de ouders gecommuniceerd: de afsluiting van het Blink project Wereldrestaurant in 
groep 5/6. De leerlingen hebben via het thema Voedsel kennisgemaakt met alle werelddelen, maar ook met eetgewoontes in 
vroeger tijden. Biologie, geschiedenis en aardrijkskunde ineen!! En als waardevolle “bijvangst” het ontwikkelen van 
vaardigheden als: samenwerking, een presentatie voorbereiden, werken met social media, enz. 
Het thema wordt afgesloten met een tentoonstelling van het wereldrestaurant in de klas. De kinderen zullen presenteren wat zij 
hebben ontdekt en eventueel welke gerechten ze hebben gemaakt. Dit zijn de eisen waaraan de presentatie moet voldoen: 

 In jullie restaurant is elk werelddeel duidelijk te zien, voelen, ruiken, horen en proeven; 
 In het restaurant zijn er bepaalde eetgewoontes; 
 Iedereen kan zien wat je er kunt eten; 
 Er is informatie te vinden over het eten en de eetgewoontes van de werelddelen. 

Alle belangstellenden zijn morgen tussen 14.00 en 15.00 uur van harte welkom!! 
 

Afscheid juf Wil  
Zoals aangekondigd, gaat juf Wil v.d. Craats met pre-pensioen. Wij bedanken haar voor jarenlange trouwe 
dienst en voor haar tijd en energie die zij heeft gestoken in het werken op Het Anker. Wij wensen haar en 
haar echtgenoot Jan nog een mooie toekomst! Wil is in teamverband toegesproken en ook heeft Wil de 
gelegenheid genomen om terug te kijken op haar jaren op onze school en haar collega’s te bedanken voor 
de fijne samenwerking! Juf Wil van de Craats komt afscheid nemen van haar leerlingen op maandag, 15 
juli tussen 14.00 en 15.15 uur. Zij zal eerst een kwartier in groep 3/4 aanwezig zijn en daarna naar 
groep 5/6 gaan, waar haar een compleet afscheidsprogramma wordt aangeboden!  We willen de 
leerlingen en juf Wil een mooie middag toewensen!! 
 

Foto’s tijdens trakteren 
Vanwege privacy regelgeving zijn wij terughoudend geworden met het maken van foto’s. Ouders hebben soms de gewoonte om 
foto’s te maken tijdens het trakteren van hun jarige zoon of dochter. Wij willen u nadrukkelijk vragen deze foto’s niet op social 
media te publiceren. Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

Jaarkalender, klassenlijsten 
In de eerste schoolweek ontvangt u van ons een glossy jaarkalender met alle, dan bekende, data. In de nieuwsbrieven staan altijd 
de meest actuele data met activiteiten. Ook ontvangt u de meest recente klassenlijsten. 
 

Onraad….? 
Mocht u in de zomervakantie iets verdachts zien rondom de school of iets melden (bijvoorbeeld een ruitbreuk), dan kunt u 
contact opnemen met vader of zoon Dekker (alvast bedankt, Tinus en Martin!). Zij zijn te bereiken via de telefoonnummers 
461000 of 462000. 
 

Lezen, lezen, lezen!!!! 
Het is bekend, dat het leesniveau in de vakantie kan wegzakken. En dat is jammer…  
Dus: blijven (voor-) lezen in de vakantie.  
Om de zomerdip goed te “tackelen” hebben we voor u 6 bruikbare tips!!  
1. laat uw kind(eren) hun eigen boeken kiezen om mee te nemen;  
2. blijf voorlezen (ook in de bovenbouw!);  
3. folders van de dierentuin… boekje over de streek waar je naar toe gaat… plattegrond van het pretpark… het is allemaal lezen!!  
4. geef het goede voorbeeld: lees zelf elke dag!  
5. zoek ook naar/neem ook mee: boeken met humor, moppenboeken, tijdschriften, vakantieboeken, stripboeken, enz.; 
6. geef complimenten na het lezen (of een ijsje als beloning!!)  
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Afscheid stagiaires  
We gaan ook van drie stagiaires afscheid nemen: Rowynn Marshall in groep 1, Gwenda van Elten in 
groep 3/4 en José Ossendrijver in groep 7/8. Rowynn zet haar stage voort in groep 7/8 in 
Nederhorst Den Berg, Gwenda heeft een fulltime baan voor groep 3/4 op De Spreng in Hoevelaken 
en José gaat volgend jaar stage lopen in Baarn, in groep 3.  
Meiden, dank jullie wel voor alle goede zorgen voor onze leerlingen; we hopen (en hebben ook het 
sterke vermoeden…) dat jullie veel hebben geleerd op Het Anker! Jullie waren/zijn fijne collega’s!! We 
wensen jullie op de volgende plek heel veel succes en plezier!  
 

Vrijwilligers bedankt! 
Er is geen apart moment meer waarop we al onze vrijwilligers bedanken, maar de nieuwsbrief wil van harte een 
plek zijn, waar deze dank mag worden benoemd en dik onderstreept!! 
Het is zeker niet overdreven als wij stellen, dat we zonder de hulp van zoveel vaders en moeders bij lange na niet 
die activiteiten hadden kunnen doen die we ook dit schooljaar weer hebben georganiseerd! 
Fantastisch om te zien hoeveel hulp er is aangeboden, door hand- en spandiensten, door sponsoring, door het 
beschikbaar stellen van tijd en energie…  Vrijwilligers, u was de smaakmaker, het water op de droge grond, de olie 
in de machine en de krenten in de pap!! De kinderen en het Ankerteam willen u daarom zeer bedanken!!  
We hopen dat we volgend jaar weer op uw hulp, in wat voor vorm dan ook, mogen rekenen!! 
 

Nieuwe gymschoenen  
De zomervakantie (met name de laatste week) is een uitgelezen moment om voor passend schoeisel te 
zorgen om te kunnen  gymmen. Klittenband is, met name voor jonge kinderen, heel geschikt!! We hebben 
gemerkt, dat steeds meer kinderen op blote voeten (of in te kleine schoenen) in de gymzaal verschijnen. 
En dat is niet fijn rennen, maar ook onhygiënisch!  
Wilt u hiervoor zorgen? Alvast bedankt!  

 

Schoolbieb 

Na de vakantie willen we onze schoolbieb op een andere manier gaan inrichten en opbouwen.  
Dit betekent alleen dat er even geen boeken beschikbaar zijn... Maar dat gaat natuurlijk weer snel goed 
komen! Een eerste actie is een rechtstreeks, vriendelijk verzoek aan u allemaal: heeft u thuis of in uw familie 
kinderboeken die u wilt doneren aan Het Anker? Het liefst actuele en/of tijdloze boeken met een eigentijds 
verhaal. Prentenboeken, beginnende lezersboeken, boeken voor oudere leerlingen… we zijn er heel blij mee! 
Misschien dat u in de vakantie op rommelmarkten of in kringloopwinkels fraaie prenten- en andere 
kinderboeken aantreft voor een kleine prijs. Wilt u deze dan voor ons kopen? Dan betalen wij u de 
aanschafkosten na de vakantie weer terug! Bonnetjes zijn niet nodig! 😉  
Heeft u andere tips? Laat het ons weten!! Wat zou het fantastisch zijn als we snel na de zomervakantie aan 
alle kinderen weer een fijn leesboek kunnen aanbieden…!! 
Namens alle leerlingen, alvast zeer bedankt! Graag dit bericht zoveel mogelijk delen! 
 

Zomervakantie 
Voor de leerlingen van groep 1 begint de zomervakantie op donderdag, 18 juli om 15.15 
uur. Voor alle andere leerlingen tot en met groep 7 op de vrijdag erna om 12.00 uur! 
’s Middags zijn alle leerlingen vrij! 
We starten het nieuwe schooljaar op maandag, 2 september om 08.30 uur. 
 

Het Ankerteam wenst alle leerlingen en hun ouders een 
heerlijke zomervakantie toe!!  
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Verjaardagen  
16 juni    - Meia, 5 jaar; welkom! 
17 juni     - Nathan, 8 jaar 
19 juni     - Lorenzo, 11 jaar 
20 juni     - Elina, 7 jaar 
21 juni     - Twan, 7 jaar 
21 juni     - Kevin, 12 jaar 
25 juni     - Josje, 4 jaar 
25 juni     - Hanna, 12 jaar 
26 juni     - Rick, 11 jaar 
28 juni     - Fiene, 7 jaar 
1 juli     - Elynn, 5 jaar 
1 juli     - Julia, 7 jaar 
5 juli     - Senna, 7 jaar 
7 juli     - Maud, 8 jaar 
9 juli     - Sela, 8 jaar 
11 juli     - Lars, 8 jaar 
12 juli     - Ties, 6 jaar 
14 juli     - Thijs, 10 jaar 
15 juli     - Jara, 6 jaar 
29 juli     - Lieke, 11 jaar 
31 juli     - Nick, 10 jaar 
4 augustus    - Quinta, 9 jaar 
5 augustus    - Jedidjah, 6 jaar 
5 augustus    - Levi, 9 jaar 
6 augustus    - Jiddo, 5 jaar 
13 augustus   - Morris, 4 jaar; welkom! 
19 augustus    - Sem, 10 jaar 
20 augustus    - Daaf, 5 jaar 
21 augustus    - Joran, 11 jaar 
22 augustus    - Fiene, 9 jaar 
22 augustus    - Anna, 10 jaar 
30 augustus    - Floor, 10 jaar 
1 september   - Lynn, 4 jaar; welkom! 
1 september    - Gijs, 11 jaar 
2 september    - Sander, 12 jaar 
3 september    - Tijn, 5 jaar 
4 september    - Evie, 5 jaar 
5 september    - Evi, 5 jaar 
8 september    - Jurre, 6 jaar 
12 september    - Saige, 5 jaar 
16 september   - Noor, 4 jaar; welkom! 
16 september    - Julian, 10 jaar 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 19 september 2019 


