U ontvangt deze nieuwsbrief twee dagen voor de aangekondigde datum in de jaarkalender. Dat komt, omdat er morgen twee
belangrijke activiteiten zijn. Vandaar!

We zijn gestart!
Wat mooi om iedereen na de vakantie weer te ontmoeten, met name
natuurlijk onze geweldige leerlingen! Aan het einde van de
zomervakantie kwamen we er soms een paar tegen op het plein of de
BSO en die zeiden steevast: “Juf… meester, ik heb toch zó’n zin om naar
school te gaan!!”. Hoe mooi is dat??!!

Met het schoolteam hebben we op de eerste maandagmorgen voor schooltijd
God om een zegen gevraagd voor onze leerlingen, het werk dat voor ons ligt en
het gezamenlijk optrekken van ouders, kinderen, leerkrachten, in de directe
nabijheid van God!
We hebben vooral stilgestaan bij hoeveel “lawaai” er tegenwoordig is in onze
wereld, ons land en in onze regio. We worden door zo onvoorstelbaar veel
dingen/prikkels in beslag genomen en we willen vooral niets missen… dat we
soms “de zachte voetstappen van onze Heer” en “het zachte suizen van de
wind” (uit 1 Kon. 19, dat wij gezamenlijk lazen) niet meer opmerken.
We hebben tegen elkaar gezegd, dat het belangrijk is rust en stilte in je leven
in te bouwen om altijd in verbinding te blijven met God en daarmee… met
jezelf en je omgeving!
Zo kunnen we dit jaar met vertrouwen ingaan!
We hopen op een fijne samenwerking met u allemaal!!

Startviering
In navolging van de jaaropening van het team willen we ook met de kinderen stilstaan bij het thema ‘luisteren’. We hebben de
startviering daarom: ‘Heb je het al gehoord?’ genoemd. In deze viering vragen we God om een zegen over dit schooljaar.
De bijeenkomst met alle leerlingen is woensdag, 18 september om 08.30 uur in het speellokaal en zal rond 30-45 minuten
duren. Er staan ook banken klaar voor belangstellende ouders. Wees welkom!!

Informatieavond
Op woensdagavond, 18 september (inderdaad, op de dag van de startviering) wordt de jaarlijkse informatieavond
georganiseerd. U bent van harte welkom in de groep(en) van uw kind(eren) en allemaal voor het algemene gedeelte in ronde 2.
De planning voor de avond is als volgt:
19.00 – ronde één; informatie in groep 1/2, groep 4 en groep 7/8
19.30 – koffie, thee, koek, naar de gemeenschapsruimte;
19.45 – ronde twee (informatie interne begeleiding en Kanjertraining);
20.15 – ronde drie; informatie in groep 3 en groep 5/6
20.45 – einde informatieavond

De ouderhulplijst
Zowel digitaal als op een gekleurd papier… zo belangrijk vinden wij de ouderhulplijst!! U, ouder van Het Anker, zorgt er ieder jaar
weer voor dat de school echt goed “draait” als u van tijd tot tijd een activiteit voor uw rekening neemt! Niet alleen zien we u
graag als ondersteuning van de leerkracht bij bijvoorbeeld het lezen, maar ook als begeleider of meedenker! Vandaar de
ouderhulplijst!
Niet alleen is uw hulp onmisbaar, maar… hoe leuk is het ook om te doen en… dat kinderen hun pappa en mamma bezig zien in
“hun” school, dat is natuurlijk helemaal geweldig!! We spreken wel eens van een win-win situatie. Nou, dit is er zo eentje!!
Daarom, we hopen dat u zich wilt opgeven dit schooljaar!! We zijn er trots op, dat we op Het Anker bijna altijd onze bijzondere
activiteiten met hulp van ouders hebben kunnen uitvoeren en we hopen dat we opnieuw op u mogen
rekenen! We zien de laatste bladzijde graag digitaal of op papier weer terug op school voor donderdag,
26/9. Namens de leerlingen en het Ankerteam, alvast bedankt!

(niet) fietsen naar school
Er is een duidelijke afspraak over het naar school gaan, op de fiets of lopend. We kunnen ervoor zorgen
dat de fietsenrekken netjes blijven door zoveel mogelijk te voet naar school te komen. Hierbij het kaartje
met het gebied waarin we vragen in principe “met de benenwagen” te komen! Alvast bedankt!

Jaarkalender
We hopen dat u onze jaarkalender net zo mooi vindt als wij! Op deze kalender staan alle belangrijke data
voor de ouders, zoals die vlak voor de zomervakantie bekend waren. De meest actuele data vindt u altijd in de nieuwsbrief en op
de website.
Behalve de reguliere vakanties en vrije dag(del-)en, willen wij u wijzen op de drie studiedagen:
maandag, 28 oktober (de dag ná de herfstvakantie), vrijdag, 21 februari (de dag vóór de voorjaarsvakantie) en vrijdag, 3 juli.
Ook hebben alle leerlingen de donderdagmiddag van Sinterklaas (inderdaad, op 5 december) vrij.
Voor alle ouders van de groepen 1-4 is maandag, 9 december ook van belang; dan splitsen we de groepen 1 en 2 en worden de
groepen 3 en 4 juist bij elkaar gevoegd. Alle leerlingen van deze vier groepen zijn dan vrij van school om alles te verhuizen en de
lokalen opnieuw in te richten. Bovengenoemde, speciale data staan ook vermeld op de kalender.
En, zoals vorige week is gemeld, de luizencontroles zijn steeds een dag later, nl. op de woensdag!

Welkom Merel!
Beste ouders,
Ik wil me graag even aan u voorstellen.
Ik ben Merel Veijer, ben 19 jaar oud en kom uit Voorthuizen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en tijd
door te brengen met mijn vrienden.
Ik ben derdejaars student aan de Marnix Academie (PABO) in Utrecht en dit schooljaar loop ik stage op Het Anker
in groep 7/8 op de woensdag en de donderdag. Af en toe zal ik er ook een hele week zijn.
Ik heb er heel veel zin in en hoop ook dit jaar weer veel te leren. Tot ziens op het Anker!
Groetjes Merel Veijer

Schoolbieb 1
Wat hebben de leerlingen een enorme voorraad boeken mogen ontvangen van u allemaal! We zijn er echt stil van! En… u kunt
nog steeds boeken blijven doneren (meld het ook in uw familie en vriendenkring!). Omdat we veel kleuters hebben, zoeken we
met name nog prentenboeken en voorleesboeken op hun eigen niveau.
Maar voor nu… zeer, zeer bedankt voor zoveel moois! Vanaf week één zijn alle kinderen al weer fanatiek aan het lezen geslagen!
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Schoolbieb 2
Wij zoeken nog zo’n 50 titels, die we kwijt zijn en die mogelijk nog ergens bij gezinnen thuis “zwerven”. Ze zijn eigendom van
de bieb in Barneveld. We hebben deze oproep al eerder gedaan en doen hem nu voor de laatste keer! We hebben tot eind
september de tijd om de ontbrekende titels aan te leveren, anders kost het de school de aanschafprijs van de boeken (een
aanzienlijk bedrag, kunnen wij u verzekeren…).
In kleine letters, achter elkaar, de titels die we missen… Wie weet vindt u ze thuis nog!
Nederlandse zeevaarders – Mijn lievelingsboek – Zwemmen – Met het vliegtuig – Lente – Cavia’s – Het bijzondere beestjesboek – Kees de Kort kinderbijbel – Het schaapje dat
gevonden werd – Mijn grote helden boek – Eekhoorns – Zonnige zomer – Lieve stoute beer Baboen – Fiep in 100 woorden – Het boek van de hut – Een zon voor jou – Vos en
Haas, de wind valt aan – De boot van Bas – Vos en Haas vieren feest – Het lelijke eendje – Toos Soepkip – Floddertje – Superjuffie komt in actie – De verschrikkelijke piraat
Vuurbaard – Het gat – Vaders, moeders, hardgekookte eieren – Kruimeltje – De knekelkust – Marlon, de nummer 10 – De waanzinnige wereld van Tom Groot – Het spook van de
metro – Scheef – Katie’s keuze – Suzy D in de puree – Suzy D viert lekker mee – Prinsessen en draken – Egeltje en het logeerpartijtje – Mijn grote dino – Buurman Brombeer –
Het boek van Max – Waar is Wally nu weer? Balotje en het tasje van oma – Balotje in de dierentuin – De grote bomenrover – Voor jou alleen… - Disney Minnie – Het dikke boek
van Elmer – Nino, het kleine vuurvliegje – Zij is altijd de eerste – Otto groot Otto klein – De paraplu – Rik en de voertuigen – Wij samen op stap – Waar is het stokstaartje? –
Noortje maakt het mooier.

Schoolfotograaf
Op woensdag, 2 oktober zal de schoolfotograaf weer hard aan het werk gaan om mooie foto’s te
maken van alle leerlingen en klassen. We starten altijd om 08.30 uur met de familiekiekjes, waarbij
ook de broertjes en zusjes onder de vier jaar worden uitgenodigd voor de zgn. “broertjes-en-zusjesfoto”.

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
In deze nieuwsbrief wordt het voldoen van de ouderbijdrage voor dit schooljaar onder uw aandacht gebracht.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie over deze jaarlijkse bijdrage.
Bladzijden 1 en 2 betreffen de informatie en de regels.
Wij verzoeken u bladzijde 3 in te vullen, te ondertekenen en op school, bij de leerkracht van uw kind, in te leveren.
Bladzijde 3 wordt vandaag op papier meegegeven aan de oudsten van ieder gezin.
Inleveren en de ouderbijdrage overmaken graag voor dinsdag, 1 oktober 2019.
Alvast bedankt!!

Uitspraken van ouders (herhaling)
In de nieuwsbrief voor de zomervakantie was onderstaand artikel opgenomen.
Omdat we nog geen reacties mochten ontvangen, publiceren wij het bericht opnieuw, want… we hopen dit keer wél op voldoende
respons! Alvast bedankt!!
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)

CJG
Het CJG laat weten dat voor onderstaande kindergroepen, die 17 en 19 september a.s. zullen
starten, nog enkele plekken vrij zijn. Dus mocht u interesse hebben?
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/49048/piep-zei-de-muis-kinderclub
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/48432/kinderclub-billy-boem
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Brood & Spelen
Het schooljaar is weer begonnen en wij, de overblijfkrachten, hebben er weer zin in. Wat
fijn dat de ouders gezonde traktaties meegeven aan de kinderen. Naast brood ligt er vaak
een stukje komkommer, paprika, tomaatjes, appel of ander fruit in de broodtrommel. Hier
worden wij heel blij van.
Ook begonnen de kinderen weer over de tostiweek, dus zet het op de kalender zou ik zeggen.
We beginnen weer met tosti’s bakken van 7 t/m 11 oktober, 4 t/m 8 november en 2 t/m 6
december, en natuurlijk is het elke vrijdag tostidag: wij zorgen voor de curry en de ketchup!
Voor de vakantie waren wij op zoek naar een nieuwe overblijfkracht voor de dinsdag. Nu komt
Marieke Veldhuis (moeder van Ayanne en Jiddo uit groep 1/2) ons team versterken. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee.
Zijn er nog vragen of andere zaken dan kunt u altijd contact opnemen met Sylvia Voskuilen, tel.nr. 0642632617 of mailen naar
anker@broodspelen.nl.
Het team van Brood & Spelen,
Marianne, Marieke, Wilma, Gerda en Sylvia.
Graag mailen naar directie.ak@pcogv.nl

Belangrijke data VO Barneveld 2019-2020
Interessant voor groep 8 en misschien ook al voor groep 7.
Datum

Activiteit

School

wo.

30-10-2019

Voorlichting voor basisscholen
(13.15-17.00 uur; locatie De Meerwaarde)

De Meerwaarde
Johannes Fontanus College

do.

31-10-2019

Informatieavond ouders leerlingen groep 8 (19.30-21.00 uur)

Johannes Fontanus College

wo.

13-11-2019

Open huis (18.30-21.00 uur)

De Meerwaarde

ma.
di.
do.

18-11-2019
19-11-2019
21-11-2019

Bezoekmiddagen basisscholen
(13.15-15.00 uur)

Johannes Fontanus College

ma.
ma.
ma.

02-12-2019
13-01-2020
10-02-2020

Junior Fontanus (clinic voor leerlingen groep 8)
(13.15-15.30 uur)
Meer informatie en opgave voor de clinics via de website www.jfc.nl

Johannes Fontanus College

do.

30-01-2020

Open avond (18.00-21.00 uur)

Johannes Fontanus College

di.

28-01-2020

Bezoekdag basisscholen

De Meerwaarde

wo. 12-02-2020

Info- en workshopmiddag bassischoolleerlingen (15.00-17.00 uur)

De Meerwaarde

wo.

15-04-2020

Techmeeting with the girls (voor meisjes uit groep 7/8)
(13.30-16.30 uur; locatie: De Meerwaarde)

De Meerwaarde
Johannes Fontanus College

ma.

15-06-2020

Informatieavond voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen (19.30-21.00 uur)

Johannes Fontanus College

wo.

24-06-2020

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
De Meerwaarde
Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen Basis en Kader
do.

25-06-2020

Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen GT / GTX

De Meerwaarde

wo.

15-07-2020

Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen (13.30-14.30 uur)

Johannes Fontanus College
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Verjaardagen
22 september
25 september
4 oktober
7 oktober
9 oktober
12 oktober
15 oktober

-

Liv, 5 jaar
Floor, 4 jaar
Ben, 6 jaar
Jack, 7 jaar
Manouk, 10 jaar
Job, 10 jaar
Lukas, 9 jaar

De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 oktober 2019
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