
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Coronavirus 
De omstandigheden rondom het coronavirus heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving en ook op het onderwijs. 
Vanaf deze week ontvangen alle leerlingen thuisonderwijs en hebben digitaal contact met hun leerkrachten. In de algemene 
brieven en ook de specifieke instructies van de leerkrachten zelf staat precies hoe te handelen. We hopen op deze manier niet 
teveel achterstand op te lopen in de leerstof.  
We hebben gemerkt dat er onderling, tussen gezinnen, uitwisseling plaatsvindt door bijvoorbeeld boeken te ruilen of leuke 
links/filmpjes/websites, enz. te delen. Blijf dat doen, fijn! 
Een aantal activiteiten is door het coronavirus uitgesteld of vervallen: pannenkoekendag voor groep 8 (zou vrijdag zijn, samen 
met De Zaaier), afsluiting project Een Hele Kunst (als we weer terug op school zijn, vervolgen we het mooie project en komt er 
een nieuwe datum voor de afsluiting), de sportdag op vrijdag, 17 april, het dorpsfeest rondom Koningsdag, de IEP eindtoets voor 
groep 8 en ook de uitreiking van de voorjaarsrapporten is ongewis, al willen we dat laatste wel op korte termijn proberen te 
regelen. Hierover hoort u nog van ons. De tienminuten gesprekken gaan in ieder geval niet door in de vorm die we gewend zijn. 
Voor vragen over het thuisonderwijs kunt u zich altijd richten tot de leerkrachten, voor vragen over de opvang is “klantcontact” 
ingericht door onze stichting. Hierover heeft u deze week bericht gehad. Voor algemene vragen kunt u bij Arjan terecht 
(directie.ak@pcogv.nl). 
Via de stichting is een zgn. infographic met algemene en specifieke tips verstuurd. U vindt deze als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Vanuit onze stichting is trouwens ook besloten onderling overleg op school tussen leerkrachten zoveel mogelijk te vermijden en 
bijvoorbeeld met elkaar te videobellen of anderszins. 
 
We ervaren deze periode als aangrijpend en bij tijd en wijle zelfs als verontrustend. Aan de andere kant is er een enorm 
saamhorigheidsgevoel en is ons schoolteam zeer gemotiveerd om er in deze periode het beste van te maken!!  
Wij wensen alle kinderen en hun ouders, ondanks de omstandigheden, een goede en succesvolle “thuisonderwijsperiode” toe!  
 

Zwangerschapsverlof en … afscheid juf Klarie 
 Juf Klarie van der Steen zal vanaf de meivakantie van haar zwangerschapsverlof gaan genieten. We zijn heel blij om twee fijne 
collega’s te verwelkomen die haar gaan vervangen. 
Op de maandag en dinsdag is dat Marije Kooistra en voor de woensdag en donderdag komt Madelon Nobels ons team 
versterken. We willen beide leerkrachten alvast van harte welkom heten. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. 
Daarnaast willen we Klarie natuurlijk een goede, gezonde voortzetting van haar zwangerschap en een voorspoedige bevalling 
toewensen!! 
Omdat juf Klarie zich na haar verlof meer wil oriënteren op hogere groepen bij haar in de buurt, zal zij voor de meivakantie ook 
afscheid nemen van onze school. We vinden het jammer dat Klarie na bijna anderhalf jaar verder gaat kijken, want zij is een 
gewaardeerd teamlid en fijne juf voor haar groep! Natuurlijk begrijpen we haar overwegingen en respecteren deze ook van harte! 
Een datum voor het afscheid is nu lastig te plannen, maar als dit duidelijk is, hoort u van ons! 
We willen in deze nieuwsbrief Klarie alvast heel veel plezier en succes toewensen! 
 



 
 
 

 

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

Verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan binnenkort verkeersexamen doen. Hoe dat precies zal gaan, nu de 
omstandigheden zijn veranderd, horen de leerlingen nog. We hopen nu alvast op 31 verkeersdiploma’s! 

 
Pasen, vrije dagen 
Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. Met Pasen vieren de Israëlieten (die het feest Pesach noemen) de bevrijding uit 
de slavernij. Symbolisch gezien staan mensen stil bij de reis van het donker naar het licht, van gebondenheid naar vrijheid, van 
dood naar leven. 
Een mooi feest, maar ook een moeilijk feest, want er is nog zoveel in het leven dat naar het duister wijst. Voor velen duurt het 
wachten op de verlossing zo lang. Het is daarom zo belangrijk dit grote feest te blijven vieren, als een teken van hoop, dat het 
eens allemaal goed zal zijn!  
 

 
 
Op het moment van schrijven gaan we er nog steeds van uit, dat we over een paar weken weer naar school kunnen gaan. Zo niet, 
dan zal onderstaande mogelijk wijzigen. 
 
De planning rondom de Paasdagen is als volgt: 
Pasen vieren we op donderdag, 9 april. 
Om 12.00 uur eten we gezamenlijk, om 13.00 uur zijn in alle groepen de vieringen en om 14.00 uur zijn alle leerlingen vrij 
van school. 
We verwachten de kinderen weer terug op school op dinsdag, 14 april om 08.30 uur. 
Het Ankerteam wil iedereen alvast gezegende Paasdagen toewensen! 
 

Meivakantie 
De meivakantie start voor de leerlingen van groep 1 op donderdag, 23 april om 15.15 uur, voor de leerlingen van groep 2, 3 en 
4 op vrijdag, 24 april om 12.00 uur en voor de hoogste vier groepen diezelfde dag om 15.15 uur. 
Na twee weken uitrusten verwachten we onze leerlingen weer op maandag, 11 mei om 08.30 uur. 
Luizencontroles staan gepland op woensdag, 13 mei. 
We wensen jullie en u alvast een paar heerlijke vakantieweken toe! 
 

Koffieochtend 
Om alvast te noteren: een uurtje praten over de school, onder het genot van koffie/thee op vrijdag, 15 mei om 
08.30 uur. Wees welkom!  
 
 



 
 
 

 

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

 
Verjaardagen  
 
22 maart     - Deon, 4 jaar; welkom! 
26 maart     - Niels, 11 jaar 
29 maart     - Milan, 5 jaar 
31 maart     - Elisabeth, 6 jaar 
  1 april     - Jasper, 12 jaar 
23 april     - Samuël, 10 jaar 
25 april     - Mik, 5 jaar 
  6 mei     - Vanne, 11 jaar 
10 mei     - Naud, 9 jaar 
12 mei     - Benthe, 5 jaar 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 mei 2020 


