
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Afscheid Anneke Visscher, Madelon Nobels, Marije Kooistra 
en Marjolein Kamphorst 
Na vier jaar op onze school te hebben gewerkt, gaan we afscheid nemen van juf Anneke Visscher. Anneke heeft vier jaar lang 
haar positieve stempel gedrukt op het onderwijs in de onder- en middenbouw. Ze heeft dat steevast liefdevol, zorgvuldig en met 
grote deskundigheid gedaan.  
We gaan haar missen… 
Anneke gaat een studie oppakken die veel tijd gaat kosten, waardoor zij dit niet meer kan combineren met het dragen van 
eindverantwoordelijkheid voor een groep. 
Ze zal nog wel twee dagen in onze stichting aangesteld blijven voor invalwerk. 
Door de coronamaatregelen hebben we een alternatieve vorm van afscheid nemen bedacht voor de ouders. 
Op woensdag, 15 juli vanaf 12.30 uur gaat het raam open van haar lokaal en mogen alle ouders die afscheid willen nemen en 
Anneke misschien iets willen overhandigen, het plein oplopen (vooruit, voor deze ene keer… ) om Anneke gedag te zeggen. 
 
De beide juffen van groep 1 gaan ons ook verlaten. Zij hebben ingevallen vanaf half mei tijdens het zwangerschaps- en 
bevallingsverlof van juf Klarie van der Steen. 
We zijn heel blij en dankbaar dat we twee juffen in ons team mochten verwelkomen die konden “lezen en schrijven” met onze 
jongste leerlingen!! 
Ouders die afscheid willen nemen van deze beide juffen mogen dit doen in de laatste schoolweek op de maandag en donderdag, 
als de juffen na de schoolbel van 14.00 uur buiten op het plein de kinderen gedag zeggen. 
Madelon en Marije, wat fijn dat jullie ons deze periode hebben geholpen. 
 
En ook Marjolein Kamphorst die in groep 3 en 4 hard gewerkt heeft onder leiding van juf Hanneke gaat onze school verlaten. 
Marjolein, wat heb je hier veel betekend voor onze kinderen! Altijd vrolijk en niets was teveel voor jou! Dank je wel daarvoor! 
Ouders die afscheid van Marjolein willen nemen, zijn welkom op maandag, 13 juli, tegelijk met juf Marije. 
 
We willen Anneke, Madelon, Marije en Marjolein Gods zegen, veel succes en plezier toewensen in hun verdere loopbaan en 
werkzaamheden!! 
 
 
Data en tijden nog even op een rij: 
 
maandag, 13 juli van 14.00-14.45 uur (op het plein) – afscheid van juf Marije en Marjolein; 
 
woensdag, 15 juli van 12.30-13.15 (aan het raam) – afscheid van juf Anneke; 
 
donderdag, 16 juli van 14.00-14.45 (op het plein) – afscheid van juf Madelon. 
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Juf Hanneke 
Juf Hanneke kan haar werkzaamheden nog niet hervatten. Op dit moment volgt zij twee activiteiten om te herstellen.  
Met neuropsychologische therapie wordt geprobeerd nieuwe verbindingen in de hersenen te leggen en met ergotherapie leert 
Hanneke om om te gaan met de visuele beperking die nu is opgetreden. 
Onlangs was zij voor het eerst weer aanwezig op onze studiedag, vorige week vrijdag. Dat was een fijn moment voor iedereen! 
Mocht u haar iets willen sturen, het adres is: 
Hanneke Berg, Van Dedemlaan 11, 3871 TD  HOEVELAKEN 
We hopen dat het herstel van Hanneke voorspoedig zal verlopen!! 
 

Stichting Bootvluchteling 
Dit jaar hebben we verschillende acties gehad om geld in te zamelen voor Stichting 
Bootvluchtelingen. Van deze organisatie ontvingen we de volgende brief:  
 
Lieve ouders, kinderen en leraren van Het Anker, 
De afgelopen maanden hebben jullie je ontzettend hard ingezet om geld in te zamelen voor vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. Jullie 
zamelden flessen in, hielden collectes, organiseerden een mooie kerstviering en klommen zelfs het podium op om je kunsten te vertonen. Wat 
een fantastische inzet! 
Met al jullie mooie acties hebben jullie een prachtig bedrag opgehaald, waarvoor wij jullie enorm willen bedanken. 
Met het geld kunnen wij de volwassenen en kinderen in kamp Moria blijven helpen met medische zorg, psychische hulp en onderwijs. Wil je 
meer weten over ons werk, vrijwilliger worden of misschien nog wel een donatie doen? Ga dan naar www.bootvluchteling.nl voor meer 
informatie. Je kunt ons ook volgen op Facebook: https://www.facebook.com/stichtingbootvluchteling/.  
Namens de vluchtelingen in kamp Moria: ontzettend bedankt! We wensen jullie een hele fijne vakantie.  
Groeten, 
het team van Stichting Bootvluchteling 
 

Schoolrooster 
Zoals bekend starten we volgend schooljaar met het “oude rooster”; het rooster van vóór de coronacrisis. Een paar afspraken 
blijven we wel hanteren:  

 ouders komen niet op het plein en in de school, alleen bij noodzaak;  
 de deuren van de school gaan 08.20 uur open en de leerlingen mogen meteen naar binnen, naar hun eigen lokaal, 

waar de leerkrachten ook zijn;  
 traktaties verpakt en alleen in de eigen groep;  
 de afspraken m.b.t. hygiëne in de school blijven gehandhaafd; 
  de afspraken over het thuishouden van leerlingen blijven gehandhaafd.  

 
Tussen de middag (12.00-13.15 uur) gaan de leerlingen naar huis of blijven over o.l.v. Brood & Spelen, zoals we dat gewend 
waren. Na de zomervakantie gaan we de tijd nemen voor het onderzoek naar een alternatief schoolrooster. 
 

Afscheid van groep 8 
In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij de twaalf leerlingen die afscheid 
gaan nemen, elf uit groep acht en één uit groep 7. Volgende week dinsdag (en voor Lorenzo 
volgende week donderdag in de klas) is het afscheid. 
We willen de twaalf vertrekkende kinderen een onvergetelijk afscheid toewensen en heel veel 
plezier en succes op de volgende school! We zullen jullie echt gaan missen en daarom hopen we, dat je nog eens langskomt…!! 
 

 

http://www.bootvluchteling.nl/
https://www.facebook.com/stichtingbootvluchteling/
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Feestdag!  

Eergisteren hadden we een feestelijke dag op school!   
Er was een pannenkoekenkar aanwezig om heerlijk warme crêpes voor 
alle leerlingen te bakken en in de middag konden de kinderen genieten 
van een goochelvoorstelling!  
Voorwaar een terechte beloning voor dit bijzondere schooljaar met 
thuisonderwijs, Classroomchats, videobellen, digitale lessen…  
Namens alle juffen en meesters… een groot compliment voor jullie, 
kinderen van Het Anker en voor u, ouders van Het Anker, om deze periode 
met zoveel energie en tijd op te pakken! Dank jullie/u wel daarvoor! 
 
En de AC willen we bedanken voor het mogelijk maken van deze prachtige feestdag!!   
 

Jaarkalender, klassenlijsten 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u een glossy ouderkalender met de dan 
bekende data en de meest recente klassenlijsten. 
 

Onraad….? 
Mocht u in de zomervakantie iets verdachts zien rondom de school of iets melden (bijvoorbeeld een ruitbreuk), dan kunt u 
contact opnemen met vader of zoon Dekker (alvast bedankt, Tinus en Martin!). Zij zijn te bereiken via de telefoonnummers 
461000 of 462000. Het plein zal in de vakantie worden afgesloten. 
 

Lezen, lezen, lezen!!!  
Het is bekend, dat het leesniveau in de vakantie kan wegzakken. En dat is jammer…  
Dus: blijven (voor-) lezen in de vakantie.  
Om de zomerdip goed te “tackelen” hebben we voor u een paar bruikbare tips!!  
1. laat uw kind(eren) hun eigen boeken kiezen om mee te nemen;  
2. blijf voorlezen (ook in de bovenbouw!);  
3. folders van de dierentuin… boekje over de streek waar je naar toe gaat… plattegrond van 
het pretpark… het is allemaal lezen!!  
4. geef het goede voorbeeld: lees zelf elke dag!  
5. zoek ook naar / neem ook mee: boeken met humor, moppenboeken, tijdschriften, vakantieboeken, stripboeken, enz.  
6. geef complimenten na het lezen (of een ijsje als beloning!!)  
 

Vrijwilligers bedankt!  
Wat is het toch altijd fantastisch om te zien hoeveel hulp er door vele ouders wordt aangeboden 
gedurende het schooljaar, door hand- en spandiensten, door sponsoring, door het beschikbaar stellen 
van tijd en energie…  Zonder al uw hulp is het organiseren van al die extra activiteiten gewoonweg niet 
mogelijk. De kinderen en het Ankerteam willen u daarom zeer bedanken!! We hopen dat we volgend jaar 
weer op uw hulp, in wat voor vorm dan ook, mogen rekenen!! 
 

Nieuwe gymschoenen  
De zomervakantie (met name de laatste week) is een uitgelezen moment om voor passend schoeisel te zorgen om te 
kunnen gymmen. Klittenband is, met name voor jonge kinderen, heel geschikt!! We hebben gemerkt, dat steeds meer 
kinderen op blote voeten (of in te kleine schoenen) in de gymzaal verschijnen. En dat is niet fijn rennen, maar ook onhygiënisch!  
Wilt u het in uw agenda zetten? Alvast bedankt! 
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Zomervakantie 
Op donderdag, 16 juli om 14.00 uur start de zomervakantie van groep 1.Voor alle andere leerlingen op vrijdag, 17 juli om 
11.45 uur (dus niet om 12.30 uur!!).Op maandag, 31 augustus verwachten we alle leerlingen weer op school. 
We wensen u en jullie allemaal een heerlijke zomervakantie toe!! 
 

Brood en Spelen  
Wij zijn heel blij dat we te horen hebben gekregen dat we na de 
zomervakantie weer mogen starten. Heerlijk weer eten en 
spelen met de kinderen. Dat is een goed vooruitzicht.  
Wij nemen afscheid van Marieke Veldhuis en zijn blij dat 
Evelien Lozeman ons team wil komen versterken. 
Denkt u er nog aan om wijziging nog voor de vakantie door te geven. Dan kunnen we zorgen voor een goede start. 
De wijzigingen kunt u doorgeven aan administratie@broodspelen.nl 
Zijn er nog vragen of andere zaken dan kunt u altijd contact opnemen met Sylvia Voskuilen, tel.nr. 
0642632617 of mailen naar anker@broodspelen.nl. 
Wij wensen jullie een hele fijne vakantie. 
 
Het team van Brood & Spelen, 
Marianne, Wilma, Gerda en Sylvia. 
 

Schooljaar 2019-2020, een historisch jaar…. 
In de achteruitkijkspiegel van dit schooljaar valt ons meteen de periode op waarin de school gesloten is geweest. Deze weken 
worden nu al historisch genoemd. 
Daarna een paar maanden onderwijs tot 14.00 uur. Eigenlijk te weinig onderwijsuren…, want we hadden officieel tot 14.30 uur 
of 14.45 uur moeten doorgaan, dan had iedereen pas echt kunnen ervaren wat het betekent om een half uur of drie kwartier 
eerder uit te zijn! De inspectie heeft er voor alle scholen echter geen punt van willen maken. Zo’n bijzondere tijd van 
thuisonderwijs zorgt ook voor veel creativiteit en flexibiliteit, zowel van leerlingen, ouders als van leerkrachten. Terugblikkend 
zijn wij nog steeds blij verrast en dankbaar dat dit, in het algemeen, zo goed verlopen is. Ouders en leerlingen hebben hun 
schouders gezet om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Er waren zelfgemaakte, handige planningen, er 
werden gewoontes ontwikkeld, (o-)ma werd juf en (o-)pa werd meester en er was frequent contact tussen thuis en school. 
Vanuit de leerkrachten werden in hoog tempo digitale vaardigheden aangeleerd en handige apps en programma’s verkend en 
ingezet om lessen te maken en contact te onderhouden met de leerlingen en de collega’s. En dan… weer terug naar school! Ook 
een heel apart gebeuren, waarbij de groepsdynamiek weer opgebouwd, maar… eigenlijk ook meteen weer afgebouwd moest 
worden, immers was het einde van het schooljaar al weer in zicht! En zo gaan we dit unieke schooljaar afsluiten. Met woorden 
van dank aan u, ouders van onze leerlingen, voor het vertrouwen in onze school en voor alles wat u extra hebt willen doen tijdens 
het thuisonderwijs! De uitdrukking “welverdiende zomervakantie” was nog nooit zo waar!   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM0ruA98zYAhVeFMAKHct4AJwQjRwIBw&url=https://www.broodspelen.nl/&psig=AOvVaw3QSet98Uo6Vk6RLMWItBvQ&ust=1515657633467885
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Verjaardagen  
 

9 juli     - Sela, 9 jaar 
11 juli     - Lars, 9 jaar 
12 juli     - Ties, 7 jaar 
14 juli     - Thijs, 11 jaar 
15 juli     -  Jara, 7 jaar 
29 juli     - Lieke, 12 jaar 
31 juli     - Nick, 11 jaar 
4 augustus    - Quinta, 11 jaar 
5 augustus    - Levi, 11 jaar 
5 augustus    - Jedidjah, 8 jaar 
6 augustus    - Jiddo, 7 jaar 
13 augustus    - Morris, 5 jaar 
20 augustus    - Daaf, 7 jaar 
22 augustus    - Fiene,11 jaar 
30 augustus    - Floor, 12 jaar 
1 september    - Lynn, 5 jaar 
2 september   - Nova, 4 jaar; welkom! 
3 september    - Tijn, 7 jaar 
5 september    - Evi, 7 jaar 
6 september   - Aline, 4 jaar; welkom! 
10 september   - Fem, 4 jaar; welkom! 
12 september    - Saige, 7 jaar 
16 september    - Noor, 5 jaar 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 september 2020 

Volg ons op  

 
 
 

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

