
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Hij komt, hij komt….! 
Sinterklaas zal Het Anker bezoeken op donderdagmorgen, 5 december! 
We gaan er vooralsnog van uit, dat het een zeer positief bezoek zal worden, want wij kennen 
eigenlijk alleen maar brave kinderen op onze school! 
Om 08.30 uur gaan alle leerlingen eerst kort naar de groep, waarna ze weer naar buiten gaan om 
de sint welkom te heten. Daarna vindt het bezoek van de sint en zijn Pieten in alle groepen plaats. 
Let op! ’s Middags zijn alle leerlingen vrij van school! 
We hopen op een onvergetelijk bezoek! 
 
 

Splitsen en samenvoegen groepen 1-4 
Vanaf dinsdag, 10 december zullen de groepen 1 en 2 gesplitst zijn en de groepen 3 en 4 juist samengevoegd. De betrokken 
ouders krijgen vandaag  via de onderbouwleerkrachten aparte en uitgebreide informatie hierover. 
Voor nu de belangrijkste aandachtspunten: 

1. alle leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 zijn op maandag 9 december vrij van school. Op deze dag worden de 
overdracht en de verhuizing verder afgerond; 

2. verdeling van de leerkrachten 
 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdagmorgen 
groep 1 Klarie van der 

Steen 
Klarie van 
der Steen 

Klarie van der 
Steen 

Klarie van der 
Steen 

- 

groep 2 Anneke 
Visscher 

Anneke 
Visscher 

Anneke 
Visscher 

Anneke 
Visscher/Rolinka 
Oppenhuizen 

Anneke 
Visscher 

groep 3/4 Daniëlle de 
Roon 

Daniëlle de 
Roon 

Hanneke Berg Hanneke Berg Hanneke Berg 

  
 

Actie bootvluchtelingen  
De actie voor onze zendingsdoel, petflessen voor Bootvluchtelingen, verloopt heel voorspoedig! 
Vorige week kregen we bezoek van een vrijwilliger die in alle groepen iets meer vertelde over de 
besteding van het geld. Zij had aangrijpende dia’s om te laten zien hoe de situatie op Lesbos is voor 
duizenden kinderen en wat er met het geld (voor de bouw van een tweede school, zodat meer 
kinderen onderwijs zullen krijgen) zal worden gedaan. 
De krat voor de lege flessen staat nog steeds in de hal!! 

 



 
 
 

 

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

Koffie uurtje  
Morgenochtend is er gelegenheid om met Arjan Verrips te spreken tijdens het koffie uurtje, tussen 
08.30-09.30 uur. Onderwerp van het gesprek: basisschool Het Anker in Zwartebroek! Wat gaat goed, 
minder goed, waar kunnen we beter mee stoppen of juist mee starten, waar liggen de kansen…? 
Het is fijn om een uurtje met elkaar van gedachten te wisselen! 
Wees welkom! 
 

Najaar rapporten, tienminuten gesprekken 
Volgende week woensdag, 27 november, ontvangen alle leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. Wilt u er (mede!) voor 
zorgen dat de rapporten netjes blijven? Alvast bedankt! We ontvangen de rapporten graag voor de kerstvakantie weer terug.  
De tienminuten gesprekken zijn gepland op donderdag 28/11 en maandag, 2/12. U heeft allemaal een planning ontvangen 
met de tijdstippen waarop u verwacht wordt. De lijsten hangen ook in de hal. Ruilen graag onderling zelf regelen en doorgeven 
aan de leerkracht. We hopen op fijne gesprekken! 
 

Om alvast te noteren….. 
inloopkwartier – dinsdag en donderdag, 17 en 19 december (08.30-08.45);  
kerstviering – woensdag, 18 december vanaf 18.15 uur in de kerk;  
speelgoedmiddag groep 1 en 2 – donderdagmiddag, 19 december;  
start kerstvakantie groep 1 – donderdag, 19 december om 15.15 uur;  
start kerstvakantie groep 2-8 – vrijdag, 20 december om 12.00 uur. 
 

Centrum jeugd en gezin 

Het CJG heeft al weer een voorjaarsaanbod voor 2020: https://www.cjgbarneveld.nl/cursussen 
Wij willen u ook attent maken op de nieuwe workshop “En de kinderen scheiden mee 6 t/m 17 jaar” én de training Rots en 
Water voor een nieuwe leeftijdsgroep, 14 t/m 17 jaar. 
  
  

 
Verjaardagen  
 
21 november    - Zowi, 5 jaar 
25 november    - Mirthe, 6 jaar 
2 december    - Noëlle, 6 jaar 
22 november    - Amber, 7 jaar 
22 november    - Mitch, 11 jaar 
25 november    - Max, 11 jaar 
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