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Cluster 1 
Onze school maakt deel uit van stichting PCO Gelderse Vallei, samen met nog 11 andere scholen. 

In het lopende schooljaar is de stichting overgegaan naar een zgn. clusterstructuur. Dat betekent dat drie 

scholen intensief met elkaar gaan samenwerken, onder leiding van een clusterdirecteur. Doel is om kennis te 

delen (bijvoorbeeld m.b.t. de zorg aan leerlingen, maar ook huisvesting en bedrijfsvoering), eventueel 

personeel uit te wisselen, enz.  

Op de locaties hebben locatiedirecteuren de dagelijkse leiding van de school. Door het cluster krijgt een 

locatiedirecteur ook meer haar/zijn handen vrij voor het onderwijskundige en pedagogische klimaat ter 

plaatse. Het Anker werkt samen met De Spreng in Barneveld en de beide locaties van De Fontein in 

Barneveld in “cluster 1”. Luuk van der Heijden is onze clusterdirecteur. Op de studiedag van 3 juli komt hij 

met het team kennismaken. 

 

Omstandigheden juf Hanneke 

Juf en collega Hanneke Berg is nog steeds afwezig wegens ziekte. Zoals al eerder is gecommuniceerd heeft 

zij half april een lichte beroerte gehad, waardoor haar oogcentrum is geraakt. In de praktijk betekent dat, dat 

zij aan de linkerkant alleen een mistig beeld heeft, waardoor bijvoorbeeld het lezen haar veel moeite kost. 

Op dit moment wordt een aantal mogelijkheden verkend en aangepakt om te leren omgaan met dit 

verminderde zicht. Omdat de vervanging van haar goed is geregeld, ook na de zomervakantie, voelt Hanneke 

ook de ruimte om het herstel echt een kans te geven. 

We willen Hanneke heel veel beterschap en rust toewensen! 

De vervanging van Hanneke doen meester Gerco van Straten (woensdag, donderdag en vrijdag tot 09.15 uur) 

en juf Margrietha Nijhof (vrijdag vanaf 09.15 uur).  

 

Welkom Jan! 

Juf Klarie van der Steen en haar partner Patrick van der Molen zijn de gelukkige ouders van Jan! 

We wensen het gezin heel veel geluk en vreugde toe! 

 

Studiedag vrijdag 3 juli 

Het Ankerteam heeft een studiedag gereserveerd om diverse onderwijsinhoudelijke zaken te regelen, o.a. de 

uitgebreide overdracht van de leerlingen naar de volgende leerkracht, maar bijvoorbeeld ook de evaluatie 

van het Levelwerk en ook staat een kennismaking met onze nieuwe clusterdirecteur op het programma. 

Deze dag is vrijdag, 3 juli. Alle leerlingen zijn dan vrij van school. 

 

Doorschuifmoment 

Een half uurtje in de groep zijn waar je volgend jaar mag starten! Een half uurtje kennismaken met de andere 

combinatiegroep en de juf of meester! 

Op dinsdag, 30 juni van 11.15-11.45 uur schuiven alle leerlingen door! Spannend hoor! Waar mogelijk 

sluiten ook nieuwe leerlingen en collega’s aan! 
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Formatie schooljaar  2020-2021 

Traditiegetrouw ontvangt u in de één-na-laatste nieuwsbrief van het schooljaar de groepsverdeling en de 

overige aandachtspunten die te maken hebben met het volgende schooljaar. 

 

Bij het maken van de formatie wordt naar een aantal factoren gekeken:  

 

De leerlingen en de organisatie 

In welke groep, in welke combinatie, met welke leerkracht(en) is de ontwikkeling van de leerling zo optimaal 

mogelijk en kan kwalitatief het beste onderwijs worden gerealiseerd? Voor het volgende schooljaar zijn de 

leerlingen vanaf groep 3 qua aantallen redelijk evenwichtig verdeeld over de combinatiegroepen. 

Alleen voor de groepen 1 en 2 gaan we het conform het huidige schooljaar regelen: eerst bij elkaar en later in 

het schooljaar splitsen. Verderop meer hierover; 

 

Het personeel 

Ook voor het volgende schooljaar is het zittend personeel van de school vanaf groep 3 ingedeeld in de 

groepen van hun voorkeur en expertise. Dat betekent dat er geen verplaatsingen zijn en dat er met de nodige 

ervaring zal worden lesgegeven! Daarnaast gaan we kennismaken met een aantal nieuwe collega’s. Zij zijn 

om verschillende redenen het volgende schooljaar aanwezig in het team. Zie hieronder. 

 

Voor het volgend schooljaar zijn de volgende aandachtspunten van belang:  

1. juf Rolinka zal twee dagen IB taken verrichten, waaronder ook structureel in clusterverband, samen met 

andere intern begeleiders van twee andere scholen van onze stichting. Dat betekent dat zij niet meer een 

vast dagdeel voor de groep staat. Rolinka is ook volgend schooljaar op de dinsdag en donderdag aanwezig. 

2. juf Klarie van der Steen stopt na haar verlofperiode (die tot 9 oktober duurt) op Het Anker. Zij oriënteert 

zich daarna op het lesgeven in hogere groepen op andere scholen van onze stichting. We willen Klarie zeer 

bedanken voor haar werk in groep 1/2 en haar veel succes en plezier toewensen! 

3. juf Anneke Visscher zal haar werkzaamheden op Het Anker eveneens beëindigen, omdat zij een 

Masterstudie gaat oppakken, waarin geen ruimte en tijd meer is voor het dragen van 

eindverantwoordelijkheid voor een groep. Zij blijft nog wel twee dagen als invaller verbonden aan de stichting. 

Ook Anneke willen we zeer bedanken voor alles wat ze voor ons heeft gedaan en ook haar wensen wij veel 

succes en plezier toe in haar studie en overige werkzaamheden! 

4. juf Hanneke Berg is op het moment van schrijven nog afwezig door ziekte. Het is nog niet duidelijk of en in 

welke vorm zij haar werkzaamheden na de zomervakantie weer kan oppakken. Daarom is Merle Pater als 

invaller gevraagd om Hanneke te vervangen. We willen Merle alvast vanaf deze plek van harte welkom heten 

en Hanneke heel veel beterschap toewensen! 

5. juf José Ossendrijver zal haar lio stage in groep 3/4 op de maandag en dinsdag gaan doen. Dat betekent 

dat zij op deze dagen zoveel mogelijk voor de groep staat. José kennen we nog van een eerdere stage op Het 

Anker en we willen haar veel succes en plezier toewensen op onze school! 

6. groep 1 en 2 starten op het moment van schrijven met 27 leerlingen. Wanneer de groep rond de 30 

leerlingen zal hebben (want dat aantal wordt in de loop van dit schooljaar bereikt), zal de groep worden 

gesplitst, net zoals in het huidige schooljaar. Wij hebben hiervoor al bewust een financiële reservering voor 

gemaakt. We vinden het heel belangrijk, dat juist onze jongste leerlingen voldoende aandacht voor hun 

ontwikkeling kunnen hebben! En dat is in deze constructie gewaarborgd! 

Voor groep 1 en 2 komen twee nieuwe leerkrachten in beeld en na de splitsing nog een derde. 

Rinske Hol zal fulltime benoemd worden. Eerst voor groep 1/2 en na de splitsing voor groep 2. Sara Lenis zal 

als zij-instromer op de dinsdag en de donderdag aanwezig zijn. Eerst in groep 1/2 (naast Rinske) en na de 

splitsing in groep 1. In de fase na de splitsing zal nog een derde collega aanwezig zijn om op maandag en 

woensdag de groep te doen. Op vrijdag is groep 1 immers vrij van school. 

De begeleiding van de nieuwe leerkrachten is in handen van Daniëlle (onderbouwcoördinator) en Arjan. 

Ook Rinske en Sara willen we op voorhand welkom heten onder ons dak!! 

7. alle gymlessen blijven op de donderdag; 

8. de muzieklessen blijven op de dinsdagmorgen; 

9. het Levelwerk blijft op vrijdagmorgen, een half jaar op De Spreng en een half jaar op Het Anker. 
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z o m e r v a k a n t i e  2 0 2 0  t o t  s p l i t s i n g  g r o e p  1 / 2    

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdagmorgen vrijdagmiddag 

1/2 Rinske Rinske en Sara Rinske Rinske en Sara Rinske (gr. 2) - 

3/4  Daniëlle/José Daniëlle/José Hanneke/Merle Hanneke/Merle Hanneke/Merle - 

5/6 Anne Anne Anne Anne Anne Anne 

7/8 Marlies Marlies Arjan Andrea Andrea Andrea 

 

s p l i t s i n g  g r o e p  1 / 2  t o t  z o m e r v a k a n t i e  2 0 2 1   

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdagmorgen vrijdagmiddag 

1 vac. Sara vac. Sara - - 

2 Rinske Rinske  Rinske Rinske  Rinske  - 

3/4  Daniëlle/José Daniëlle/José Hanneke/Merle Hanneke/Merle Hanneke/Merle - 

5/6 Anne Anne Anne Anne Anne Anne 

7/8 Marlies Marlies Arjan Andrea Andrea Andrea 

 

De formatie is tot stand gekomen na overleg, advies en instemming van het team en de 

medezeggenschapsraad van onze school. 

 

Beleid GGD Covid19 voor kinderen en ouders  

Vanuit de GGD hebben wij de volgende informatie ontvangen m.b.t. corona en leerlingen op de basisschool;  

beleid kinderen in groep 1 en 2 
Kinderen tot en met groep 2 met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) 

mogen naar school, behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde coronapatiënt of als 

volwassen gezinsleden klachten van koorts en/of benauwdheid hebben.  

Kinderen met koorts of met een volwassen gezinslid met koorts en/of benauwdheid of kinderen die in 

contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, blijven dus wel thuis.   

beleid kinderen vanaf groep 3 
Voor kinderen in groep 3 t/m 8 is het beleid niet veranderd. 

Indien zij klachten hebben passend bij een corona-infectie, dienen zij thuis te blijven, ook bij uitsluitend 

neusverkoudheid.  

Als een kind getest wordt en geen corona-infectie heeft (negatieve testuitslag), dan mag het weer naar 

school, ook als het nog klachten heeft. Als het kind niet wordt getest, mag het naar school als het kind 

klachtenvrij is.  

beleid ouders 

Als ouders klachten van koorts en/of benauwdheid hebben, moeten kinderen thuisblijven tot de testuitslag 

van de ouder(s) bekend is. Als de ouder(s) geen corona-infectie blijkt te hebben (negatieve testuitslag), kan 

het kind weer naar school, ongeacht de klachten van de ouders. Als de ouder(s) wel een corona-infectie heeft 

(positieve testuitslag), zal de GGD contact opnemen met deze persoon en de isolatie en quarantaine 

maatregelen voor het gezin bespreken. Dit houdt in dat het kind niet naar de school zal mogen gaan. 

 

Wegens het risico op besmetting zullen ook na de zomervakantie de maatregelen nog van kracht zijn, o.a.: 

- Continurooster (wél iets anders dan nu!!, zie artikel “schooltijden direct na de zomervakantie”); 

- Geen ouders op het plein, alleen bij noodzaak; 

- Alle hygiënische maatregelen (o.a. handen wassen, tafels ontsmetten, niezen in de elleboog, 

anderhalve meter afstand tussen volwassenen, enz.); 

- Traktaties verpakt, trakteren in de eigen klas. 
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Continurooster 

Door de aangepaste schooltijden vanwege de coronacrisis hebben zowel ouders, leerlingen als personeel 

ervaren hoe het is om met een aangepast rooster te werken. We hebben hierover een aantal reacties 

ontvangen. Onze school gaat na de zomervakantie meteen starten met het onderzoek naar een mogelijke 

behoefte aan een ander rooster. We willen dit zorgvuldig doen en het onderzoek ergens tussen de herfst- en 

kerstvakantie afsluiten.  Mochten we het rooster veranderen, dan moeten alle betrokkenen namelijk 

voldoende tijd krijgen om zich hierop in te stellen. We denken hierbij vooral aan de ouders, maar ook 

bijvoorbeeld aan de sportverenigingen en andere vormen van vrijetijdsbesteding (muzieklessen, paardrijden, 

enz.). Wordt dus vervolgd. 

 

Schooltijden direct na de zomervakantie 

Na de zomervakantie stappen we nog niet over op het oude rooster van voor de coronatijd. Het rooster zal er 

ook niet uitzien zoals in de afgelopen weken, want dan maken we te weinig onderwijsuren. Na de 

zomervakantie kunt u ervan uitgaan dat een schooldag óf tot 14:30 óf tot 14:45 uur gaat duren, waarbij alle 

leerlingen nog steeds met hun eigen juf of meester lunchen. Het besluit over de exacte tijden wordt nog voor 

de zomervakantie genomen door het Ankerteam en wordt met alle ouders gecommuniceerd in de laatste 

nieuwsbrief van het schooljaar (donderdag, 9 juli).  

 

Feestdag! 

Samen met de AC willen wij de leerlingen een feestdag aanbieden, nu het 

schoolreisje niet is doorgegaan en er zo hard thuis en op school is gewerkt in de 

afgelopen periode! 

Deze dag is dinsdag, 7 juli.  
Op die dag hoeven de leerlingen alleen een pauzehapje mee te nemen voor de 

kleine pauze (tenzij ze niet van pannenkoeken/crêpes houden, dan dienen zij ook 

een middaglunch mee te nemen… ;) ). 

En wat we in de middag gaan doen, dat is nog abracadabra…!!  

We verheugen ons bij voorbaat op deze welverdiende feestdag en willen de AC nu al bedanken voor hun idee 

en hulp!! We gaan er een leuke dag van maken!! 

 

Afscheid   

 

Door de coronamaatregelen heeft het afscheid van groep 8 een andere vorm gekregen. 

We kunnen voor de elf kanjers uit deze groep geen volle Belleman organiseren… 

De musical wordt nu twee keer uitgevoerd: dinsdagmiddag 14 juli voor alle leerlingen van de school 

en in de avond alleen voor de gezinnen van de leerlingen. We hebben berekend dat dit in De 

Belleman goed gaat passen. Ook het ceremoniële deel doen we in het dorpshuis en de afterparty bij 

één van de leerlingen thuis. 

We gaan afscheid nemen van een geweldige groep leerlingen, die al die jaren ook onderling heel 

goed met elkaar kon opschieten en ook nog eens een fantastische werkhouding had!  
We gaan jullie missen, Dian, Emma, Rick, Jasper, Joran, Felien, Tijs, Doortje, Sem, Anna, Julian… 

We willen jullie een heel mooi afscheid toewensen, een ontspannen zomervakantie en een goede start op de 

middelbare school! En… kom je nog eens langs? 

 

Afscheid Lorenzo 

Naast groep 8 zal Lorenzo uit groep 7 ook na de vakantie doorstromen naar het voorgezet onderwijs. 

Lorenzo heeft ervoor gekozen zijn afscheid met groep 7 te willen doen, ergens op de laatste 

donderdag. Het was een mooie tijd met jou, Lorenzo! Knap hoe je zo snel je plek vond in je groep en 

op onze school! Maar ja… wie is er nu bestand tegen die stralende lach van jou?!! ;) 

Lorenzo, ook jou willen we heel veel succes en plezier toewensen op je volgende school!!  
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De laatste data… 

dinsdag 30 juni   - 11.15-11.45 – doorschuifmoment; 

vrijdag, 3 juli   - studiedag personeel, alle leerlingen vrij van school; 

dinsdag, 7 juli  - vanaf 10.30 – feestdag alle leerlingen; 

donderdag, 9 juli   - laatste nieuwsbrief van dit schooljaar; 

dinsdag, 14 juli   -  afscheid van groep 8 (middag en avond).  

   Voor de leerlingen van groep 8 start hierna de zomervakantie; 

donderdag, 16 juli,  - 14.00 – start zomervakantie groep 1; 

vrijdag, 17 juli,   - 11.45 – start zomervakantie groep 2-8; 

maandag, 20 juli tot en met vrijdag, 28 augustus – zomervakantie; 

maandag, 31 augustus om 08.30 – start lessen schooljaar 2020-2021 

 

Verjaardagen  
19 juni                                                   -  Lorenzo, 12 jaar  
20 juni                                                   -  Elina, 8 jaar  
21 juni                                                   -  Twan, 8 jaar  
25 juni                                                   – Josje, 5 jaar  
26 juni                                                   -  Rick, 12 jaar  
28 juni                                                   -  Fiene, 8 jaar  
  1 juli                                                    -  Elynn Kuijt, 6 jaar  
  1 juli                                                    -  Julia, 8 jaar  
  5 juli                                                     - Senna, 8 jaar  
  7 juli                                                    -  Maud,  9 jaar  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 juli 2020 

Volg ons op   

https://nl-nl.facebook.com/Het-Anker-1662615424019757/

