
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Jubileum juf Andrea 
Op 26 september was juf Andrea Marantika 12 ½ jaar verbonden aan onze 
stichting en ook... aan onze school!  
We zijn heel blij dat Andrea al zo lang op Het Anker werkt, de laatste 
jaren in groep 7 en 8. Dat is wel wat anders dan haar allereerste groep 
destijds... groep 1 en 2!! 
We hopen dat ze onze oudste leerlingen nog lang zal begeleiden en 
wensen haar nog vele goede jaren in het onderwijs toe!! 
 

Studiedag 
Het Ankerteam en een medewerker van Kindcentrum Terbroek zullen een 
nascholing krijgen rondom het thema Hoe Leren Kinderen. Er bestaan 
diverse theorieën, maar binnen het team ook verschillende beelden over 
hoe kinderen eigenlijk leren. We willen dit meer stroomlijnen, zodat we 
dezelfde taal gaan spreken, maar ook een doorgaande lijn kunnen afspreken als het gaat om zelfstandig werken, plannen, 
huiswerk, enz. De eerste nascholingsdag zal maandag, 28 oktober zijn, de dag na de herfstvakantie. De tweede is vrijdag, 21 
februari, de dag voor de voorjaarsvakantie. We hopen op fijne bijeenkomsten met een mooi resultaat! 
 

Jona 

Jaaa! De Vliegende Speeldoos komt weer naar Terbroek. Op zondag 3 november komt een team van professionele acteurs, 
zangers en dansers naar ons toe om samen met een groep kinderen in één dag een musical studeren. Echt een superleuke 
ervaring die je niet wilt missen. Aan het einde van de dag houden we samen een spectaculaire uitvoering in de Belleman met 
publiek 😎 Iedereen van groep 1-8 mag mee doen, het maakt niet uit of je wel of niet naar de kerk gaat! Doe mee en geef je snel 
op met een mailtje via kmvandonselaar@gmail.com 🎊 (vol is vol) 
 

Dag van de leerkracht 
Vorige week zijn de leerkrachten van Het Anker in het zonnetje gezet door de 
Activiteitencommissie. Met heuse Kanjerkoeken vierde het team de Dag van de 
Leerkracht. 
Ook vanuit de stichting was er een attentie om deze dag te onderstrepen.  
Wat wij natuurlijk allang weten… het vak van leerkracht is fantastisch!!!  
We willen de AC van harte bedanken voor dit mooie gebaar! 
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Het Anker... een veilige haven, jouw unieke reis! 

Schoolontbijt en Dankdag 

Op woensdag, 6 november schuiven alle leerlingen om 08.30 uur aan voor het Nationaal 
Schoolontbijt. De AC zal ons daarbij weer gaan helpen! Niet teveel van tevoren eten, dus! En… 
pyjama aantrekken mag (is niet verplicht, maar als je het wel doet, gewone kleding meenemen 
naar school om na het ontbijt om te kleden). 
 
Het ontbijt staat in schril contrast met de thematiek van Dankdag. In het Bijbelverhaal, dat 
centraal staat, gaat het over het uithongeren van Samaria door de Aramese (nu: Syrische) koning 
Benhadad, met zijn complete leger! In 2 Kon. 6: 24 en verder staat deze dramatische 
geschiedenis opgeschreven. De link naar deze tijd, waar landen als Jemen en Zuid-Soedan ook 

gebrek aan voedsel hebben, is gemakkelijk gelegd.  
Wij vinden dat vreemd, misschien zelfs ongemakkelijk als we deze situatie met de onze 
vergelijken. 
In de Bijbel staat verder dat de profeet Elisa redding komt brengen, al wordt hij nauwelijks 
geloofd. En daarom staat er boven onze dankdag met grote letters geschreven: GOED 
BERICHT. We mogen altijd op God en Zijn goedheid hopen, ook als we zelf een tekort 
ervaren. Er is toch altijd een reden om dankbaar te zijn! Dat willen we benadrukken in onze 
vieringen, die aansluiten op het schoolontbijt. We hopen op fijne bijeenkomsten! 
 

 

Kids in Concert 
Deze week is de datum bekend geworden van het traditionele Kids in Concert. De groepen 5/6 zullen halverwege de Algemene 
Muzikale Vormingslessen door juf Christine deze avond voor u organiseren 
Zoals bekend wordt er samengewerkt met muziekvereniging Elkander Getrouw. Iedereen is 
hierbij welkom!! 
Even op een rij: 
datum:  maandagavond 17 februari 2020; 
tijdstip:  19.00 uur – 20.00 uur; 
locatie:  De Belleman. 
Na afloop koffie, thee, limonade en wat lekkers! 
Schrijf het in uw agenda!! 
 

Open huis De Meerwaarde 

Woensdag 13 november 2019 
Open Huis. Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Locatie: De Meerwaarde 
Alle leerlingen van groep 7 en 8, met hun ouders/verzorgers, zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij De Meerwaarde. 
Deze avond is de school in bedrijf en kunnen leerlingen echt even sfeer-proeven op school, antwoorden op hun vragen krijgen, 
even lekker met hun handen bezig zijn en weer een stap verder komen in de voorbereiding op hun keuze voor een vervolgschool. 
 

Schoonmaak 

Onze zeer gewaardeerde schoonmaker Marian v.d. Kleut moet noodgedwongen stoppen met haar werkzaamheden 
voor onze school. Niet alleen vindt Marian dit jammer, ook wij betreuren het vertrek van dit fijne Ankerteamlid… 
Marian woont vlakbij de school en heeft dit werk altijd als een mooie, verantwoordelijke klus beschouwd! 
Vorige week heeft u via de mail een advertentie ontvangen om deze onmisbare functie te vervullen. Heeft u 
interesse of kent u iemand die dit heeft, laat het ons alstublieft weten! 
Wat zou het fijn zijn als wij iemand welkom konden heten in ons team, die de school voor onze leerlingen 
dagelijks zou willen schoonmaken! Zegt het voort, deel de informatie! 
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Koffieochtend 
Wat gaat er goed, wat kunnen we beter, waar moeten we van afstappen en waar liggen 
de kansen? Allemaal vragen die ouders in een gepland moment met de directeur van de 
school kunnen doornemen. Ongepland mag trouwens natuurlijk ook altijd, maar het is 
goed om er ook expliciet gelegenheid voor te geven. Dit is mogelijk op ons eerste 
koffie-uurtje op vrijdag, 22/11 van 08.30 -09.30 uur. Wees welkom! De koffie staat 
klaar!  
 

Stichting bootvluchteling 

Meer dan 13.000 mensen zitten momenteel muurvast in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos dat is ingericht 
voor maximaal 3.000 vluchtelingen. Basale levensbehoeften zijn er nauwelijks en met de winter in aantocht zal het aantal zieken 
toenemen. Stichting Bootvluchteling zet zich sinds 2015 in voor deze vluchtelingen aan de rand van Europa. We bieden 
noodzakelijke medische zorg, psychische hulp en onderwijs aan volwassenen en kinderen. Zo vergroten we  de zelfredzaamheid, 
zetten we mensen in hun kracht en bieden we mensen hulp en handvatten zodat zij het leven weer aankunnen. We vinden het 
belangrijk licht en hoop te brengen waar het donker is en waar de wanhoop de overhand dreigt te nemen. Dit doen wij met de 
hulp van honderden vrijwilligers per jaar. 
 
School of Hope 
Onder de psychosociale hulp die wij bieden valt ook onze School of Hope, waar we onderwijs bieden aan kinderen uit het kamp. 
De veelal getraumatiseerde kinderen verblijven vaak langdurig in Moria (van zes maanden tot langer dan een jaar), in afwachting 
van beslissingen in hun asielprocedure. Ondanks dit lange verblijf en het fundamentele kinderrecht op onderwijs hebben slechts 
enkele kinderen toegang tot het formele onderwijs op Lesbos. De meeste kinderen zijn voor educatie aangewezen op 
organisaties die niet-formeel onderwijs aanbieden, zoals Stichting Bootvluchteling. Onze School of Hope biedt plek aan tachtig 
leerlingen in twee klaslokalen. Met de school geven wij kinderen in het onveilige en instabiele Moria een veilige, stabiele en 
gestructureerde omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen op cognitief en creatief gebied, maar vooral ook op sociaal-
emotioneel vlak. De lessen worden gegeven door mensen uit kamp Moria, die in hun land van herkomst vaak werkzaam waren 
als docent. Daarnaast zijn Nederlandse en internationale vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling elke dag aanwezig om te 
ondersteunen en te faciliteren. Zij helpen met het creëren van lesmaterialen, de inschrijving van de leerlingen en het begeleiden 
van individuele leerlingen in de lessen 
 
Acties Het Anker 

 De eerste actie is in de maand november. Vanaf 1 november gaan we lege petflessen verzamelen. Deze gaan 
we op  
29 november tellen en inleveren bij de supermarkt(en). We hopen dat het een mooi bedrag opbrengt! 

 De tweede actie is de collecte tijdens of na de Kerstviering; 
 De derde actie is het Benefiet Openpodium. Op 5 maart zullen we in de ruimte achter de Geref. Kerk een 

Benefiet Open Podium houden. Alle kinderen die iets willen laten zien of horen mogen op het podium staan. 
 

Wilt u meer weten over de stichting Bootvluchteling ga dan naar de website www.bootvluchteling.nl of volg hen op Facebook of 
Instagram. 
Of kijk naar de docu op EO-Metterdaad op;   
- 12 oktober 17.10 uur (herhaling 13 oktober 12.05 uur) 
- 19 oktober 17.10 uur (herhaling 20 oktober 12.05 uur)   
- 26 oktober 17.10 uur (herhaling 27 oktober 12.05 uur) 
- 2 november 17.10 uur (herhaling 3 november 12.05 uur) 
 
We hopen met deze acties een mooi bedrag op te halen voor de School of Hope van Stichting 
Bootvluchteling! 

http://www.bootvluchteling.nl/
https://www.facebook.com/stichtingbootvluchteling/
https://www.instagram.com/stichtingbootvluchteling/
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Brood & Spelen ouderapp 
Brood & Spelen introduceert een Brood & Spelen ouderapp. Deze app stelt u in staat snel 
en eenvoudig uw gegevens te bekijken, ziekmeldingen, afmeldingen, overige wijzigingen en bijzonderheden door te geven én 
extra dagen of ruildagen aan te vragen. Zo heeft u altijd de mogelijkheid om uw account in te zien en wijzigingen door te voeren. 
Gebruiksgemak, snelheid en nauwkeurigheid staan voorop. Hoe werkt het? Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de Brood 
& Spelen ouderapp. Hierin krijgt u verdere uitleg over en instructies voor het gebruik van de app en het ouderportaal 
www.broodspelen.nl . We hopen dat u veel gebruik zult maken van de Brood & Spelen ouderapp! 
 

Schoolfotograaf 

De inlogkaarten voor de foto’s van de schoolfotograaf zijn binnen en worden deze week meegegeven. 
 

Be active 

Vanuit de gemeente Barneveld worden er weer allerlei activiteiten georganiseerd in de herfstvakantie, zie bijlage. 
 

Weerbaarheidstraining voor kinderen 
Onzekere kinderen die stoeien met hun zelfbeeld krijgen een flinke dosis zelfvertrouwen door deel te nemen aan een 
weerbaarheidstraining met paarden. Op een speelse en didactische manier worden er oefeningen met de paarden gedaan 
waarbij weerbaarheid van het kind voorop staat; “zoals het paard komt te dichtbij, wat doe je dan…. loop je weg, of geeft je door 
je houding aan dat het paard niet dichterbij mag komen”. De groepstraining is voor kinderen van 7 t/m 14 jaar die bepaalde 
situaties lastig vinden. Op locatie Manege Slichtenhorst te Nijkerk start op zaterdag 9 november een weerbaarheidstraining voor 
kinderen. Mocht u geïnteresseerd zijn, hierbij de link http://comm2move.nl/Weerbaarheidstraining-voor-kinderen/ 
 

Herfsvakantie, studiedag en…. luizencontrole 

Volgende week is er herfstvakantie, van maandag, 21/10 tot en met vrijdag, 25/10. De maandag 
daarna, 28/10 is er een studiedag voor het team. We verwachten onze leerlingen daarom weer op 
school op dinsdag, 29 oktober om 08.30 uur. 
Wij willen onze leerlingen en hun ouders alvast een heerlijke vakantie toewensen! 
Op de eerste woensdag na de vakantie zal de luizencontrole plaatsvinden.  
  

 
Verjaardagen  
 
  4 oktober   - Tijn, 4 jaar – welkom! 
15 oktober   - Marlou, 4 jaar – welkom! 
23 oktober    - Ties, 4 jaar – welkom! 
  6 november    - Diana, 11 jaar 
  8 november    - Sterre, 7 jaar 
10 november    - Stef, 11 jaar 
13 november    - Tygo, 7 jaar 
14 november    - Dian, 12 jaar 
18 november    - Quinn, 5 jaar 
20 november    - Chiel, 7 jaar 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 21 november 2019 

http://www.broodspelen.nl/
http://comm2move.nl/Weerbaarheidstraining-voor-kinderen/

