
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Open uur 

Al twee keer aangekondigd op Facebook: een Open Uur voor ouders en (jonge) kinderen met 
belangstelling voor onze school! 
Morgen tussen 11.00 en 12.00 uur zullen de leerlingen van groep 8 gastvrouwen- en heren zijn 
om van alles te vertellen over Het Anker. De veilige haven, de unieke reis, de christelijke identiteit, 
de methodes… alles komt voorbij! 
Wanneer u een gezin kent met interesse voor de leukste school in de verre omtrek (), attendeer 
hen op dit unieke uur!! 
 

Verkeer in groep 7/8 
Dit jaar doen de leerlingen van groep 7/8 theoretisch en praktisch 
verkeersexamen. Er is een handige site om op een speelse manier de theorie 
te oefenen, zie deze link: https://examen.vvn.nl/oefenen 
Dit is niet verplicht; in de klas wordt ook veel geoefend op de chromebooks. 
De examens zijn woensdagmorgen 8 april (theorie) en woensdagmorgen 13 
mei (praktijk). Voor dit laatste examen moeten alle fietsen van de leerlingen 
in orde zijn. Er is nog tijd om dit te realiseren! 
We hopen op 31 diploma’s!!  

 

Kids in Concert 

De muzieklessen van onze school, speciaal de Algemene Muzikale Vormingslessen in groep 5/6, worden afgesloten op 
maandagavond, 17 februari in De Belleman. Aanvang 19.00 uur. 
Alle leerlingen van groep 5/6 komen voor het voetlicht en werken samen met Elkander Getrouw, de geweldige muziekvereniging 
van ons dorp! 
Iedereen is van harte welkom om dit uur aanwezig te zijn bij onze muzikale talenten! 
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Omstandigheden in het onderwijs, omstandigheden op  
Het Anker 

Nee, dit keer hebben wij als schoolteam niet gestaakt. 
Het Ankerteam heeft ervoor gekozen een positief geluid over het voetlicht te brengen, namelijk dat het vak van leerkracht een 
prachtig beroep is. Het werken met kinderen, het bezig zijn met hun ontwikkeling, een stuk met hen meelopen is zinvol en 
verantwoordelijk werk!! 
We hebben beide stakingsdagen vorige week doorgebracht met leuke spellen (dank jullie wel, Boev.nl!!) en contacten met RTL4 
(column n.a.v. een interview) en Omroep Max (radio-uitzending). 
  
Over werkdruk, zowel feitelijk, als hoe je het beleeft (want daar zit wel een verschil tussen) wordt regelmatig gesproken in ons 
team. 
Op onze school reserveren we niet alleen veel tijd en energie voor goede lessen met mooie resultaten voor de leerlingen, we 
proberen ook alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk tegemoet te komen. We zien landelijk en 
dus ook op onze school, dat dit aantal ieder jaar toeneemt, mede door het invoeren van de wet Passend Onderwijs (waardoor 
zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs blijven). 
  
Ouders en Ankerteam vinden het belangrijk dat de kinderen zo lang mogelijk op hun eigen school in het dorp kunnen blijven en 
“passend onderwijs” ontvangen. Samen met u, ouders, willen we daarom, naast de “gewone” lessen en activiteiten voor alle 
kinderen, ook extra energie en tijd stoppen in overleg na schooltijd, het zoeken en aanbieden van aangepaste leerstof of een 
afwijkende aanpak, enz. ten behoeve van leerlingen met een eigen hulpvraag. 
Om een goed evenwicht te houden in alle werkzaamheden en de tijd die het kost, houden we jaarlijks alle activiteiten van een 
schooljaar tegen het licht en als het nodig is, gaan we keuzes maken om een eventueel verstoord evenwicht te herstellen en niet 
nog meer werkdruk toe te laten. 
We stellen onszelf ieder jaar daarom vragen als: “Wat is de meerwaarde van een bepaalde activiteit? Is het mogelijk om 
avondactiviteiten (in teamverband of met ouders) te verplaatsen naar de middag?”, enz. Dit alles om juist meer tijd over te 
hebben voor de ontwikkeling van alle kinderen van onze school. 
  
Wij vinden het van belang om hier als team steeds open mee aan de slag te zijn en dit in deze nieuwsbrief eens een keer met u 
te delen, nu de omstandigheden van het onderwijs in Nederland zo actueel in het nieuws is. We proberen ervoor te zorgen, dat 
we niet teveel last hebben/krijgen van onnodige werkdruk en voldoende energie en tijd overhouden voor wat we, samen met u 
als ouders, werkelijk belangrijk vinden: het welzijn en de ontwikkeling van alle leerlingen van Het Anker. 
  
We willen dit artikel graag eindigen met uit te spreken hoe blij en dankbaar wij zijn met ouders die vertrouwen hebben in onze 
school. Het is fantastisch om te merken hoe deze school door u allen wordt gedragen! Wij verzekeren u, dat dit ook iets doet met 
de werkdruk! 
  

Studiedag 

Op vrijdag, 21 februari zijn alle leerlingen vrij van school. Het Ankerteam zal een studiedag organiseren rondom het thema: 
systeemdenken en patronen ontdekken in de organisatie van Het Anker. Wij houden deze studiedag op een andere locatie. We 
hopen op een mooie opbrengst! 
 

Adviesgesprekken groep 8 

Een belangrijk moment voor onze oudste leerlingen vindt volgende week maandagavond plaats, het gesprek van de leerlingen 
uit groep 8 met hun ouders en leerkrachten over het vervolgonderwijs. Wordt het VMBO, HAVO of VWO? Aan de hand van 
diverse resultaten wordt hierover gesproken en besloten. We wensen de oudste kanjers een goed gesprek toe!! 
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Open Podium 5/3 

Om geld in te zamelen voor Stichting Bootvluchtelingen durft een groot aantal leerlingen het podium te beklimmen om iets te 
laten zien! Wij zijn daar heel trots op!! 
Dansjes, trucjes, bouwwerken, muziek, alles komt voorbij. 
We willen u allemaal heel hartelijk welkom heten om dit te 
gaan zien!! 
Let op, het Open Podium is dit keer in de zaal van de 
gereformeerde kerk in Zwartebroek. 
We organiseren het Open Podium op donderdag, 5 maart 
om 18.30 uur! 
Er is een deurcollecte na afloop. 
De audities zijn op maandagmorgen, 2 maart!! 
 

Cito middentoetsen 

Volgende week zijn de laatste Cito toetsen. We meten vanaf groep 3 halverwege en aan het einde van ieder schooljaar diverse 
vakken en bekijken wat de trends zijn van een groep, een bepaald vak, de school als geheel, maar ook van iedere individuele 
leerling. Op dinsdag 18 februari spreekt iedere leerkracht hierover met de intern begeleider, juf Rolinka en zorgen we voor een 
passend leerstofaanbod voor het komende half jaar; 
 

Kascontroles 

Alle kassen van onze school zijn vorige week gecontroleerd en… alle zijn in orde bevonden. We willen de penningmeesters (Erna 
en Hermi) en de leden van de kascommissie (Henriët en Barbara) van harte bedanken! 
 

Voorjaarsvakantie en luizencontrole 

De voorjaarsvakantie start voor alle leerlingen op 
donderdag, 20 februari om 15.15 uur (vanwege de 
studiedag, vrijdag de 21e). We verwachten de 
leerlingen weer terug op school op maandag, 2 
maart om 08.30 uur. De woensdag erna zijn de 
luizencontroles. Wij willen jullie en u alvast een fijne 
vakantie toewensen!!  
 

Een hele kunst! 

Het duurt nog even, maar vanaf maandag, 9 maart gaan we als hele school een project 
oppakken over… kunst! Meer informatie tegen die tijd. Om alvast te noteren… de 
gezamenlijke opening op die dag rond 08.30 uur! 
 

CJG 
Training omgaan met gevoelens, leeftijd 5 t/m 7 
Iedereen heeft gevoelens. Maar soms vindt je kind het lastig om deze te uiten of kom je er als ouder maar moeilijk achter hoe je 
kind zich voelt. Hiervoor is de training: Omgaan met emoties 
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/53867/training-omgaan-met-emoties 
 
Training Rots en Water, verschillende leeftijden 
De Rots en Water training is een sociale weerbaarheidstraining waarin je zowel je lichamelijke als je mentale weerbaarheid 
traint. We doen veel leuke oefeningen met elkaar door middel van beweging, spel en opdrachten samen met kinderen van jouw 
leeftijd. Zo leer je beter om in te schatten wanneer je een Rots kunt zijn en wanneer Water. 
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/48422/rots-en-water-training 

https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/53867/training-omgaan-met-emoties
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/48422/rots-en-water-training
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Verjaardagen  
 
  6 februari    - Emma, 12 jaar 
  7 februari    - Lars, 9 jaar 
14 februari    - Mika, 4 jaar; welkom! 
13 februari    - Luca, 11 jaar 
14 februari    - Danica, 11 jaar 
26 februari    - Doortje, 12 jaar 
  1 maart    - Dani, 10 jaar 
  5 maart    - Olivier, 7 jaar 
  6 maart    - Jouke, 11 jaar 
  7 maart    - Tijs, 12 jaar 
11 maart    - Ayanne, 5 jaar 
15 maart    - Johan, 9 jaar 
15 maart    - Mieke, 9 jaar 
16 maart    - Rhodé, 9 jaar 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 maart 2020 


