
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Leven in de brouwerij! 
De schoolbel klonk voor de zoveelste keer… 
Maar dit keer bleef het niet zo onnatuurlijk stil… 
Voor het eerst sinds acht weken waren er eindelijk weer leerlingen onder ons dak, zoals het hoort! Met reuring, gelach, geklets, 
verhalen delend, terug van weggeweest! De wereld klopt weer! 
Het schoolhart klopt weer! 
We waren heel blij om iedereen weer te ontmoeten en ons werk weer te kunnen oppakken. 
Van tevoren hadden we de nodige maatregelen getroffen, met name op hygiënisch gebied en m.b.t. afspraken over van alles en 
nog wat. 
We moesten wennen aan het nieuwe rooster, iedere dag een stevige tas mee heen en weer nemen, regelmatig handen wassen, 
tafels afnemen met desinfecterende spray, maar eigenlijk gaat dat nu al vanzelf! 
De gevreesde achterstanden zijn voor het grootste deel uitgebleven, mede dankzij u, ouders, die thuis veel tijd en energie 
gestopt hebben in het onderwijs. 
Hoewel de leerlingen bijna allemaal weer teruggekeerd zijn, blijven we benieuwd hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen. 
Waarschijnlijk horen we volgende week hier meer over. 
Voor nu, heerlijk om dit prachtige vak weer te kunnen uitoefenen!! 
 

Wat niet doorgaat…… 
In verband met de maatregelen gaan de volgende activiteiten tot einde schooljaar niet door: 
koffieochtend, juffendag/verjaardag leerkrachten, Avondvierdaagse, schoolreisje, kamp, culturele activiteiten die gepland 
stonden, doorschuifmoment, zomerrapporten. 
Voor de musical en het afscheid van groep 8 wordt een apart plan ontwikkeld.  
Mocht de school nog voor de zomervakantie weer in de normale bezetting doorgaan, kunnen hier nog wijzigingen in komen. Dit 
hoort u op tijd. 
 

Longfonds 

Wij werden getroffen door de strijdvaardige toon van René Vaarkamp over de actie voor het Longfonds. Ook op Facebook heeft u 
hiervan kennis kunnen nemen. In de bijlage van deze nieuwsbrief meer over deze buitengewoon sympathieke actie. 
Wij willen, ten overvloede, deze actie van harte bij u aanbevelen! 
 

Vrije dagen 

Hemelvaartsdag en vrije dag – donderdag/vrijdag 21 en 22 mei; 
Tweede Pinksterdag – maandag, 1 juni. 
 

 
 



 
 
 

 

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

Omstandigheden personeel 

Juf Klarie van der Steen heeft inmiddels formeel zwangerschapsverlof. Omdat zij een hoge bloeddruk heeft, blijft zij onder 
verscherpte controle van het ziekenhuis.  
Juf Hanneke Berg verblijft noodgedwongen thuis. De lichte beroerte, die zij een kleine maand geleden heeft gehad, heeft ervoor 
gezorgd dat haar gezichtsvermogen is aangetast. Dit lijkt nog niet goed te herstellen. Op dit moment ondergaat zij diverse 
onderzoeken. Behalve het zgn. hersentrauma zijn er tot nu toe gelukkig geen andere verontrustende zaken aangetroffen. 
Hanneke heeft nu tijd en rust nodig om de kans op herstel zo groot mogelijk te laten zijn. Hanneke heeft best moeite om haar 
werk goed los te laten. Gelukkig wordt zij vervangen door leerkrachten die al goed bekend zijn met de leerlingen: de juffen 
Anneke, Daniëlle, Rolinka en meester Gerco. 
Meester Bob heeft al langer last van benauwdheid en vermoeidheid en ook hij is in onderzoek. Voorlopig kiest hij ervoor niet 
aanwezig te zijn als de school te vol is met kinderen en volwassenen. Hij behoort tot de zgn. risicogroep. 
 
Wij willen onze collega’s van harte beterschap toewensen!! 
 

Welkom juf Marije en juf Madelon 

Vanaf deze week mogen wij twee fijne collega’s welkom heten in groep 1. 
In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. 
 
Beste ouders en kinderen,  
 
Vanaf woensdag 13 mei een nieuwe juf in de klas.... 
Wie is die juf? 
Ik zal me gelijk even voorstellen.. 
Mijn naam is Madelon Nobels, ik woon samen met mijn man Bob en dochter Anouk in Leusden. 
Onze andere dochter Ismee woont sinds vorig jaar al op zichzelf in Amersfoort. 
Al 33 jaar heb ik met veel plezier les gegeven, voornamelijk bij de kleuters! Afgelopen september heb ik afscheid genomen van 
mijn klas en school en ben ik verder gegaan in mijn eigen praktijk (Nobels Kind en Jeugdcoaching ) met het coachen van 
kinderen,  in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.Toen meester Arjan mij vroeg of ik op jullie school wilde invallen in een 
kleutergroep, heb ik niet lang na hoeven denken!! "Ja heel leuk", was mijn antwoord! 
Samen met juf Marije gaan we er tot de zomervakantie een mooie, gezellige en leerzame tijd van maken! 
Groetjes van juf Madelon  
 
 
Hallo ouders/verzorgers 
 
Ik ben Marije Kooistra 35 jaar en ik woon sinds 5 jaar in Nijkerk samen met mijn man en 2 kinderen. Kai van 4 en Sara van bijna 
2. Ik werk inmiddels alweer een tijdje voor de stichting PCOGV. Zo kwam ik ook terecht bij Het Anker. Toen Arjan mij vroeg om 
hier te komen invallen was ik gelijk enthousiast. Maandag en dinsdag heb ik al 2 hele gezellige dagen gehad met de klas. Ik heb 
erg veel zin in de komende tijd in groep 1! Heeft u nog vragen stel ze gerust.  
Groetjes Marije 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

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

 
Verjaardagen  
 
18 mei     - Sylke, 8 jaar 
26 mei     - Doreen, 9 jaar 
30 mei     - Sam, 5 jaar 
  6 juni     - Bas, 11 jaar 
  8 juni    - Finn, 4 jaar; welkom! 
  9 juni     - Daniël, 9 jaar 
10 juni     - Dex, 5 jaar 
11 juni     - Iris, 9 jaar 
12 juni     - Bente, 6 jaar 
15 mei     - Tobian, 11 jaar 
16 juni     - Meia, 6 jaar 
17 juni     - Nathan, 9 jaar 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 juni 2020 


