Kerstviering
Het kerstverhaal… hoe vaak hebben we dat al gevierd? En hoe vaak staan
we nog echt stil bij het geboorteverhaal van Jezus, de Zoon van God?
Wat is die heel persoonlijke betekenis voor onszelf van dit oude verhaal?
Raakt het ons nog wel? Zeker in deze tijd, waar de commercie het
kerstverhaal lijkt over te nemen met eten, aanbiedingen en winst?
Het kerstverhaal gaat over de mens die zoekt in stilte, met lege handen,
hongerig naar licht. Over de mens, die bij de kribbe uitkomt en neerknielt
bij de Zoon van God, licht gaat zien in het duister, echte vrede in het hart
vindt te midden van alle stormen. Het gaat over de mens die zich laat
vervullen met liefde.
Met dit overweldigende verhaal zijn wij als school op dit moment aan de slag. We oefenen, we zingen, we spelen, we dansen…
Laat het kerst zijn…!! Dat is het thema van onze kerstviering dit jaar. Dit jaar zal de viering weer een bijzonder karakter hebben
in een vorm die we nog niet eerder hebben gedaan! Laat u verrassen, want… iedereen is van harte welkom!
De viering is op woensdag, 18 december om 18.30 uur in de gereformeerde kerk. De deuren gaan om 18.15 uur open en
aan het einde is er een deurcollecte voor ons zendingsdoel: Stichting Bootvluchtelingen. En… na afloop bent u natuurlijk allemaal
weer van harte welkom op het schoolplein voor een gezellig samenzijn! Deze week zijn de uitnodigingen voor de kerstviering
aan de oudsten meegegeven.

Plein afgesloten in de kerstvakantie
Al jaren heeft onze school last van jongeren die in de kerstvakantie het plein gebruiken om samen te komen, (levensgevaarlijk)
vuurwerk af te steken en helaas ook vernielingen aan te richten aan de speeltoestellen en de school zelf en heel veel rommel te
maken.
Daarom zijn de gemeente Barneveld en de politie dit jaar ingeschakeld om dit te voorkomen. Er worden diverse maatregelen
getroffen, onder meer: een huis-aan-huisbrief voor alle bewoners van Zwartebroek, extra surveillance en nog wat meer zaken.
Op vrijdag, 20 december zal ook het plein worden afgesloten tot maandag, 6 januari. Het plein is overigens al jaren verboden om
te betreden voor onbevoegden middels een artikel 461 bord.
We vinden het heel jammer voor de kinderen die gewoon in hun vrije tijd heerlijk op het plein willen spelen of voor ouderen die
het plein gebruiken om naar de winkel te gaan, maar de overlast, de kosten en de uren die we er ieder jaar mee kwijt zijn, heeft
ons doen besluiten het dit jaar anders te doen. Gelukkig gaat het maar om een afsluiting van twee weken.
We gaan ervan uit dat u begrip hebt voor de situatie en we hopen dat de school en het plein dit jaar veilig en schoon zullen
blijven!
Bent u nu al op de hoogte van ongewenste plannen, laat het ons weten. Wij zullen dit anoniem oppakken en doorspelen naar de
politie. Zo zorgen we samen voor een veilige jaarwisseling!

Vanne voorleeskampioen!
Vanne van Veldhuizen uit groep 7 heeft een zeer overtuigende indruk gemaakt toen zij deelnam aan de
voorleeswedstrijd in groep 7 en 8. Zij zal onze school in het voorjaar vertegenwoordigen in de openbare bibliotheek
Barneveld en… mogelijk ook bij de provinciale wedstrijd en…. jawel! Wij zien mogelijkheden tot een landelijke deelname,
maar hierover later meer…!! 
Vanne, wij willen je feliciteren met deze mooie overwinning en jou veel succes toewensen in de volgende ronde(s)!

Schaatsen
Nog even alles op een rijtje:
1. datum: dinsdag, 17 december;
2. alle kinderen nemen een lunchpakket mee naar school, komen tussen de middag niet thuis en blijven allemaal over bij
hun eigen leerkracht;
3. de groepen 1-4 worden vervoerd per auto (chauffeurs hebben apart bericht ontvangen);
4. de groepen 5-8 gaan op de fiets. Alle kinderen hebben ’s morgens al een goede fiets bij zich;
5. rond 14.30 uur zijn alle leerlingen weer terug en gaan dan ook meteen naar huis;
6. kunst- of hockeyschaatsen ’s morgens al mee naar school meegeven. Er zijn ook schaatsen beschikbaar bij de
ijsbaan;
7. laarzen, sleeën en noren zijn niet toegestaan op de ijsbaan;
8. handschoenen zijn verplicht;
9. toegang en uitleen schaatsen zijn gratis.
We willen graag met alle ouders delen hoe snel en overweldigend de aanmelding van de chauffeurs is verlopen! Alle 53
leerlingen van groep 1-4 hebben een riante plek in een auto!
We hopen op een onvergetelijk schaats-uur in de Midden Nederland Hallen!

Kerstvakantie, luizencontrole
De kerstvakantie start voor de leerlingen van groep 1 op donderdag, 19 december om 15.15 uur. Voor alle andere leerlingen
op vrijdag, 20 december om 12.00 uur.
’s Middags zijn er geen lessen.
We verwachten alle leerlingen weer op school op maandag, 6 januari 2020 om 08.30 uur.
Op woensdag, 8 januari wordt de school op luizen gecontroleerd. Houd u hier rekening mee!

Vakantierooster 2020-2021
Ter informatie de geplande vakanties voor het volgende schooljaar:
eerste vakantiedag
herfstvakantie
19-10-2020
kerstvakantie
21-12-2020
voorjaarsvakantie
22-02-2021
Goede Vrijdag, Tweede Paasdag
02-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
meivakantie, met Hemelvaart
02-05-2021
Tweede Pinksterdag
24-05-2021
zomervakantie
19-07-2021

laatste vakantiedag
23-10-2020
01-01-2021
26-02-2021
05-04-2021
27-04-2021
14-05-2021
24-05-2021
27-08-2021

Groepen 1-4
Vanaf deze week gaan de groepen 1, 2, 3 en 4 hun schooljaar in de nieuwe samenstelling vervolgen. De groepen 1 en 2 zijn nu
gesplitst, hun leerkrachten zijn respectievelijk: juf Klarie van der Steen en juf Anneke Visscher. De groepen 3 en 4 zijn nu
gecombineerd. Op maandag en dinsdag staat juf Daniëlle de Roon en op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen juf Hanneke
Berg voor de groep. We wensen onze leerlingen en collega’s heel veel plezier en succes in de nieuwe groepen!!

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

Cito middentoetsen
Vanaf 20 januari tot in de week van 10 februari worden de zgn. Cito middentoetsen afgenomen.
Tweemaal per schooljaar worden alle leerlingen vanaf groep 3 met het Cito getoetst.
Deze toetsen zijn landelijk en algemeen. Dit in tegenstelling tot de methodetoetsen, die veel vaker voorkomen, op schoolniveau
zijn en een korte periode (bijv. een blok of thema) bestrijken.
De volgende vakken worden getoetst: Begrijpend Lezen (vanaf groep 5), Rekenen/Wiskunde (vanaf groep 3), Technisch Lezen
(vanaf groep 3) Spelling (vanaf groep 4), Spelling Werkwoorden (vanaf groep 7) en Cito Taalverzorging, onderdelen interpunctie
en grammatica (vanaf groep 6).
We gaan ervan uit, dat de leerlingen ontspannen (want de resultaten vormen doorgaans geen verrassing voor leerling en
leerkracht!) deze toetsperiode zullen ingaan!

Kascontroles
Op maandagavond, 27 januari 2020 vinden de jaarlijkse kascontroles plaats. Drie geldstromen (Kleine Kas, Schoolfonds en
Activiteitencommissie) zullen worden gecontroleerd door twee onafhankelijke commissieleden.

Kennismaken met Het Anker
Er is een zgn. ‘Open Uur’ gepland op vrijdag, 7 februari 2020 tussen 11.00-12.00 uur, waarin belangstellende ouders een
kijkje kunnen nemen in onze “Ankerkeuken”!
Leerlingen van groep 8 zullen informatie geven en nieuwe ouders rondleiden door de school. Wanneer u iemand kent, wijst u
diegene dan op deze datum, want nieuwe ouders zijn van harte welkom op onze school!

Adviesgesprekken groep 8
Om alvast te noteren: ouders mét hun kind uit groep 8 zijn van harte welkom bij het adviesgesprek over de keuze middelbaar
onderwijs. De gesprekken zullen worden gepland op maandagavond, 10 februari, vanaf 18.30 uur.

Doorgang dicht
In verband met de opvang van BSO leerlingen door Chr. Kindcentrum Terbroek is door de GGD bepaald dat de doorgang in de
heining tussen de parkeerplaats van De Belleman en het schoolplein vanwege de veiligheid dicht moet. Gelukkig is het achterhek
een paar stappen verder…!

Staken
Meer salaris, minder werkdruk, meer personeel en vooral geen eenmalige, maar structurele oplossingen! De nood in het
onderwijs is niet alleen heel hoog, maar wordt alleen maar groter. Waarschijnlijk kent u deze argumenten waarvoor in het
onderwijs nu al drie keer tijdens deze kabinetsperiode is gestaakt. En het ziet er naar uit, dat daar een vierde staking bij komt:
op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari 2020. Ons team op Het Anker is doorgaans terughoudend als het gaat om staken,
maar de meeste leerkrachten willen nu ook wel een duidelijk signaal afgeven. Uiteraard wachten we nog op het officiële
standpunt van de vakbonden en ons bestuur, maar dan weet u alvast dat er deze twee dagen mogelijk geen lessen zijn. We
vragen om uw begrip en uw ondersteuning. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Open dagen en infoavonden op het Corlaer College
Ga jij bijna naar de middelbare school? Na de kerstvakantie starten de voorlichtingsactiviteiten op het Corlaer College.
Jij en je ouders zijn van harte welkom.
Wanneer?
Open dagen: donderdag 23 en dinsdag 28 januari van 19.00 tot 21.00 uur
Infoavonden voor ouders: Dinsdag 7 januari en maandag 10 februari om 19.30 uur
www.corlaercollege.nl/opendag
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Verjaardagen
7 december
13 december
18 december
18 december
19 december
20 december
8 januari
12 januari
17 januari
27 januari
29 januari
4 februari

-

Lola, 4 jaar: welkom!
Mees, 7 jaar
Boaz, 9 jaar
Nick, 11 jaar
Felien, 12 jaar
Emmie, 7 jaar
Berend, 7 jaar
Max, 4 jaar: welkom!
Nicolaes, 4 jaar: welkom!
Mick, 7 jaar
Vince, 6 jaar
Elise, 6 jaar

De volgende nieuwsbrief verschijnt 6 februari 2020

Het team van Het Anker wenst
iedereen een kerstfeest vol warmte
en liefde en een schitterend
Nieuwjaar!
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