
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Een nieuw schooljaar, een flinke nieuwsbrief! 
Het nieuwe schooljaar is begonnen! En meteen een nieuwsbrief boordevol belangrijke informatie. Advies: even rustig ervoor 
gaan zitten, agenda bij de hand en op uw gemak lezen!  
 

Een zegen voor dit schooljaar 

Als Ankerteam hebben we in de laatste vakantieweek een zegen gevraagd over dit nieuwe schooljaar, voor ouders, voor kinderen 
voor teamleden.  
We hebben om de aanwezigheid van God gebeden in het leven van iedereen die met de school te maken heeft en we hebben ons 
laten leiden door een aantal Bijbelverzen uit Hebreeën: 
God heeft gezegd: Ik zal altijd voor u zorgen, Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen: 
“De Here helpt mij”. 
Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde. 
Deze woorden geven ons een groot vertrouwen om dit schooljaar in te gaan. 
We weten nog niet wat dit jaar ons brengt… Uit ervaring weten we dat ontwikkelingen, communicatie en verbinding doorgaans 
soepel lopen, maar soms ook weerbarstig kunnen zijn. Uit ervaring weten we ook dat het welzijn en de ontwikkeling van 
kinderen op deze school gedragen worden door ouders én leerkrachten. En dat is iets om dankbaar voor te zijn! Het vragen om 
een zegen is geen “sausje op het eten”, omdat we nu eenmaal een christelijke school zijn; het is een onmisbare en bewuste 
handeling van het Ankerteam. Een zegen doet iets in al ons doen en laten, in ons handelen, in ons spreken en zwijgen.  
Met deze zegen, ver-“anker”-d in ons dagelijks leven, gaan wij dit schooljaar in! 
 

Onderzoek andere schooltijden 

In overleg met onze nieuwe clusterdirecteur is een planning gemaakt voor het onderzoek naar een mogelijk ander weekrooster. 
Zoals al voor de vakantie is aangekondigd, willen we hier goed de tijd voor nemen, want bepaalde vormen van continurooster 
hebben consequenties voor bijvoorbeeld het totaal aantal uren dat een leerling op de basisschool verblijft, maar ook voor de 
aangestelde uren van werknemers. 
In de periode voor de herfstvakantie gaan we de informatie over andere weekroosters verzamelen en op enig moment aan u 
doorzetten, zodat u op uw gemak de voor- en nadelen kunt afwegen. Het zal lastig zijn een informatieavond te beleggen 
vanwege de coronabeperkingen, maar we gaan hier een geschikte vorm voor bedenken. In ieder geval wordt de MR in dit hele 
proces meegenomen; zij vertegenwoordigt zowel ouders als personeel. Na de herfstvakantie zal dan de enquête plaatsvinden. 
Hoe het daarna verdergaat, wordt uiteraard op tijd met u gecommuniceerd! 
 

Nieuwe collega’s 

Dit schooljaar verwelkomen we een aantal nieuwe collega’s.  
In deze nieuwsbrief vindt u op vijf plekken een kennismaking met Rinske, Sara, José, Merle en Eline! Wij willen onze nieuwe 
collega’s van harte welkom heten op Het Anker en hun een fijne en succesvolle periode toewensen! 
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Sara Lenis 
Hallo , mijn naam is Sara Lenis. Ik ben 40 jaar, getrouwd en moeder van vier kinderen. Onze oudste zoon, Nico, is 12 
jaar, en dan drie dochters: Anne-Brecht van 10, Ymke van 7 en Nora is bijna 3 jaar. Ik woon in Oosterbeek, 
nabij Arnhem. Ik heb een lange tijd in het voortgezet onderwijs gewerkt als aardrijkskunde leerkracht. Ik 
ben dit jaar gestart als zij-instromer om in het basisonderwijs juf te worden. Ik vind het heel fijn om de 
hele dag dezelfde kinderen in de klas te hebben en een hechte band op te bouwen. Ik kijk er naar uit om 
verrast en verwonderd te worden door de nieuwsgierigheid waarmee kleuters hun wereld ontdekken. En 
ik wil een steentje bijdragen aan de verwondering en de ontdekkingstocht van deze kleuters.  In mijn vrije 
tijd ben ik graag aan het naaien, ik hou van lezen en tekenen. Ik ben graag buiten in het bos of in de 
uiterwaarden, ik vind het heerlijk om met ons gezin met een rugzakje op pad te gaan, een lange 
wandeling of fietstocht te maken en onderweg te picknicken of lekker buiten te spelen. Deze zomer 
hebben we genoten van een heerlijk lange kampeervakantie op Terschelling.  
 

De Kanjertraining 

In de eerste schoolweek hebben we de zgn. Kanjerweek gehad. In deze week worden de begrippen en werkwijzen in de 
Kanjertraining weer even opgefrist. Hoe zat het ook al weer met de petjes en de regels? Door verhalen en oefeningen hebben de 
leerlingen de bedoelingen van de Kanjertraining weer op het netvlies. 
Onze school is een gecertificeerde Kanjerschool. Alle collega’s zijn bevoegd om de lessen te geven. Degenen in ons team die dat 
nog niet zijn, gaan dit jaar hun bevoegdheid halen.  
De Kanjertraining heeft een aantal doelen: 

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  
- Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

In het voorjaar willen we ouders uitnodigen om eens een Kanjerles bij te wonen (mocht dit i.v.m. corona mogelijk 
zijn…). Meer informatie hierover ontvangt u tegen die tijd. 
Met al die kanjers op onze school wordt het vast weer een fijn schooljaar! 
 

Startviering 

“We vliegen het schooljaar in”! In de startviering van vandaag hebben we het over hoe God voor ons 
wil zorgen als we dit nog “lege schooljaar” invliegen!  
Zal Hij ons aan ons lot overlaten? Zal Hij ons over-beschermen? Of zal Hij ons de vrijheid geven, maar 
wel in de buurt blijven als het moeilijk wordt? We gaan er van zingen, we gaan er voor bidden, we 
gaan erover vertellen. En we gaan een creatieve opdracht uitvoeren! Door de coronamaatregelen 
konden we geen ouders uitnodigen om aanwezig te zijn bij de viering. In de viering vragen we met de 
kinderen een zegen over dit schooljaar! Het is een fijne samenkomst geworden! 
 

Informatieavond 

Door de coronaregels kunnen we geen ouders uitnodigen voor de informatieavond, hoewel we u best weer graag zouden willen 
spreken! De informatie over het komende schooljaar wordt u daarom digitaal toegestuurd door alle leerkrachten van de groep op 
de middag van de informatieavond: woensdag, 16 september. 
Wanneer u een (inhoudelijke) vraag heeft, kunt u deze mailen naar de leerkracht(en) van uw kind(eren). Deze verzamelt alle 
vragen op een lijst, voorziet deze van een antwoord en mailt de lijst weer terug naar alle ouders. We hopen dat u op deze manier 
toch een goed beeld zult krijgen van het reilen en zeilen van de groep, de bijzondere activiteiten en aandachtspunten, het 
onderwijs en de overige praktische zaken! 
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AC ouderhulplijst, bijdrage 

De activiteitencommissie (Dineke, Joanne, Erna/Aniek, Mariëlle, Roelanda, Janneke en Diane) is dit jaar weer op volle sterkte 
aangetreden en zal ons helpen diverse activiteiten voor de leerlingen te ondersteunen! We zijn blij dat we deze groep ouders “in 
huis” hebben! Zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet kunnen doorgaan. 
In deze nieuwsbrief twee belangrijke zaken rondom de AC: 

1. ouderhulplijst 
Zowel digitaal als op een gekleurd papier… zo belangrijk vinden wij de ouderhulplijst!! U, ouder van Het Anker, zorgt er 
ieder jaar weer voor dat de school echt goed “draait” als u van tijd tot tijd een activiteit voor uw rekening neemt! We 
zien we u graag als ondersteuning van de leerkracht bij bijvoorbeeld het lezen, maar ook als begeleider of meedenker! 
Vandaar de ouderhulplijst!  
Niet alleen is uw hulp onmisbaar, maar… hoe leuk is het ook om te doen en… dat kinderen hun pappa en mamma 
bezig zien in “hun” school, dat is natuurlijk helemaal geweldig!! We spreken wel eens van een win-win situatie. Nou, 
dit is er zo eentje!! Daarom, we hopen dat u zich wilt opgeven dit schooljaar! We zijn er trots op, dat we op Het Anker 
bijna altijd onze bijzondere activiteiten met hulp van ouders hebben kunnen uitvoeren en we hopen dat we opnieuw 
op u mogen rekenen!  
We zien de lijsten graag digitaal of op papier weer terug op school voor dinsdag, 22/9. 

2. ouderbijdrage 
In deze nieuwsbrief wordt ook het voldoen van de ouderbijdrage voor dit schooljaar onder uw aandacht gebracht. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie over deze jaarlijkse bijdrage. 
Bladzijden 1 en 2 betreffen de informatie en de regels.  
Wij verzoeken u bladzijde 3 uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en op school, bij de leerkracht van uw kind, in 
te leveren. Bladzijde 3 wordt vandaag ook op papier meegegeven aan de oudsten van ieder gezin.  
Inleveren en de ouderbijdrage overmaken graag voor vrijdag, 25 september 2020. 
Alvast bedankt! 
 

Eline Kok 

Op deze manier wil ik me graag aan u voorstellen!  
Ik ben Eline Kok, 19 jaar en ik woon in Voorthuizen. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met tuinieren, wandelen of 
gezellig bijkletsen met vrienden.  
Vorig jaar ben ik gestart met de Pabo en dat maakt mij op dit moment een tweedejaars student. Naast dat ik als student 
veel met mijn neus in de boeken zit, is het belangrijk dat ik als toekomstig juf veel ervaring opdoe in de praktijk. 
Daarom loop ik komend jaar stage op Het Anker. De komende tijd zal ik te vinden zijn in groep 5/6. Meestal zal ik 
aanwezig zijn op maandag en dinsdag.  
Ik hoop dat ik in groep 5/6 een leuke en leerzame tijd tegemoet ga! 
 

Schoolfotograaf 

Op maandag, 21 september komt de schoolfotograaf, dus… zorgen we voor mooie kleren en kapsels en 
natuurlijk een stralende lach!! 
De gezinsfoto met de broertjes en zusjes kan ook gemaakt worden. Ouders voor wie dit geldt, worden 
verzocht rond 08.30 uur te komen met hun jonge kinderen. Als het weer goed is, verzamelen we op het plein 
en worden de gezinnen één voor één naar binnen geroepen. Bij slecht weer zorgen we voor krukjes in de hal 
en/of de gemeenschapsruimte met voldoende tussenruimte.  
 

Bezoek vertrouwenspersoon 

Op dinsdag, 13 oktober krijgen alle groepen bezoek van één van onze vertrouwenspersonen, juf Daniëlle. Zij zal het doel en de 
activiteiten van deze functie binnen de school op het niveau van de leerlingen uitleggen. 
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Merle Pater 

Mijn naam is Merle Pater, ik ben vierentwintig jaar oud en woonachtig in Ederveen.  
Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 3-4. Daar waar ik met veel enthousiasme en plezier ben 
gestart. Op maandag en dinsdag sta ik voor groep 4 op de Spreng te Barneveld. Ik heb ontzettend veel zin in dit 
schooljaar. Een schooljaar waarin ik de leerlingen veel hoop te leren, maar ook waarin ik nog dingen mag leren. Het 
beter leren kennen van de school, de collega’s, de ouders/verzorgers en de kinderen is iets waar ik enorm naar uit 
kijk. 
 

Cito toetsen 

Aan het einde van het schooljaar worden vanaf groep 3 Cito toetsen voor diverse vakken afgenomen. Vanwege de coronatijd 
hebben we dit verplaatst naar dit schooljaar. In de weken van 28/9, 5/10, 12/10 en 19/10 worden Rekenen, Technisch en 
Begrijpend Lezen en Spelling getoetst. Op de studiedag na de herfstvakantie worden door het team analyses gemaakt van de 
resultaten en zullen we het onderwijsaanbod, waar nodig en mogelijk, voor onze leerlingen aanpassen, zodat hun reis zo uniek 
mogelijk zal zijn! 
 

Rinske Hol 

Mijn naam is Rinske Hol, 23 jaar en woonachtig in Lunteren. Sinds januari 2020 ben ik afgestudeerd 
als leerkracht basisonderwijs aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het daarop volgend half jaar heb ik 
een leuke instroomklas lesgegeven. Dit schooljaar ben ik fulltime te vinden in groep 1/2 op Het 
Anker, waar ik onwijs veel zin in heb! Ik geniet van het enthousiasme, nieuwsgierige en leergierige van 
een kleuter. Ik ga er een mooi jaar van maken waarin ik de kinderen help om nieuwe dingen te leren en 
te laten ontdekken.   
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn paarden het bos in te gaan. Daarnaast houd ik ervan om 
mooie reizen te maken, leuke uitstapjes te doen en lekker te eten.   
 

Cluster 

Het Anker maakt niet alleen deel uit van Stichting PCO Gelderse Vallei, maar sinds dit schooljaar ook van een zgn. cluster, samen 
met de beide locaties van De Fontein en De Spreng in Barneveld. Een cluster geeft veel mogelijkheden voor het delen van allerlei 
kennis en specialisaties, die op alle scholen van het cluster kunnen worden ingezet.  
 

Jaarkalender 

Vandaag wordt op papier onze “full-colour” jaarkalender uitgereikt aan alle oudste leerlingen van ieder gezin. We zijn trots op 
deze kleurige kalender, waarin u alle activiteiten kunt lezen van dit schooljaar. 
We willen u attenderen op een aantal belangrijke data en aandachtspunten: 

- we hebben drie studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn van school: maandag, 26 oktober (de maandag na de 
herfstvakantie), vrijdag, 19 februari (de vrijdag voor de voorjaarsvakantie) en vrijdag, 2 juli; 

- ook zijn alle leerlingen vrij op de vrijdagmiddagen, 4 december i.v.m. Sinterklaas, 18 december i.v.m. kerst en 16 juli 
i.v.m. de zomervakantie; 

- voor alle ouders van groep 1 en 2 komt een extra vrije dag, ergens halverwege het schooljaar i.v.m. de splitsing 
van groep 1 en 2 (spullen verhuizen, lokaal inrichten, overdracht, enz.). Zodra deze datum bekend is, laten we u dat 
natuurlijk weten. 
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Sporttoernooi De Zaaier (een brief van Terschuurse Boys en Revival!!) 

De Zaaier en Het Anker spelen om Overbeek bokaal 
De beide basisscholen van Terschuur en Zwartebroek, basisschool “De Zaaier” en Kindcentrum “Het Anker” spelen op vrijdag 25 
september 2020  om de Overbeek Bokaal op sportpark Overbeek in Terschuur. 
  
Dat hebben de beide scholen uit de dorpen en de beide sportverenigingen, Revival en Terschuurse Boys, 
bekendgemaakt. De scholen zochten naar een mooie sportieve invulling van de Week van de Ontmoeting -
ontmoeten is gewoon doen- en de verenigingen naar een nieuwe opzet van de vertrouwde schoolvoetbal 
en schoolkorfbal toernooien.  
Mede omdat de scholen en de clubs kampen met een vrijwilligers tekort om dit soort evenementen te 
bemannen, is men in goed overleg op dit ene nieuwe evenement uitgekomen.  
“We willen graag de kinderen van Terbroek op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de 
sporten die worden beoefend op ons mooie sportpark”, aldus de enthousiaste jeugdvoorzitter van de Boys, 
Marcel van de Pol. “En of kinderen uiteindelijk voetbal of korfbal leuker vinden, dat maakt eigenlijk niet 
uit”, vult Simone Overeem, zijn collega bij Revival aan, “zolang ze maar plezier hebben, of hierdoor juist 
krijgen, in samen sporten”. Vanwege COVID kon dit evenement, dat eerder in april gepland stond niet doorgaan, en daarom is de 
laatste week van september nu gekozen als alternatief. Het thema; ontmoeten is gewoon doen, is hierbij dus zeker van 
toepassing.  
De scholen werken al vaker samen, volgens Arjan Verrips van Het Anker, en dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk nog wel 
meer gaan gebeuren. Janneke Mourits, namens de Zaaier, noemt ook nog het feit dat echt alle kinderen van de twee scholen zich 
samen zullen vermaken op het sportpark, met een ochtendprogramma voor de onderbouw en kleuters en een 
middagprogramma voor de middenbouw en bovenbouw.  
De organisatie en de scholen hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe, gezamenlijke opzet van het schoolvoetbal en 
schoolkorfbal, ook weer zal bijdragen tot meer saamhorigheid en sportiviteit in onze dorpen. Publiek is helaas niet welkom, 
alleen de vrijwillige ouders die aanwezig zijn bij de spelbegeleiding.  
 
Voetbal vereniging Terschuurse Boys en korfbal vereniging 
Revival. 
 
 
 
 
 
Vanuit beide scholen wordt volgende week meer informatie verstrekt omtrent tijden, lunch, indeling teams, enz. 
 
Attentie, belangrijke toevoeging bij dit bericht: 
Voor nu is één aandachtspunt cruciaal: de begeleiding van de groepen op vrijdag, 25/9. 
We hebben in totaal flink wat volwassenen nodig die de groepen leerlingen begeleiden. 
Voor groep 1 en 2 van Het Anker zoeken we minimaal 4 begeleiders (van 09.30-11.45 uur) 
Voor groep 3-8 van De Zaaier en Het Anker samen zijn minimaal 15 begeleiders nodig ( groep 3/4 van 08.30-11.45 uur en 
groep 5-8 van 12.00-14.30 uur) 
Beide scholen verzamelen alle namen en komen volgende week dinsdag bij elkaar om, op basis van de aanmeldingen, een 
definitief besluit te kunnen nemen of het toernooi doorgaat of niet. 
In de ouderhulplijst, die als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt verstuurd, staat de volgende zin: 
We hebben beide toernooien gecombineerd én naar een vrijdag verplaatst, zodat meer ouders zich kunnen aanmelden. 
We hopen dat dit het geval zal zijn! 
Aanmelden vóór vrijdag, 18/9 kan naar één mailadres: directie.ak@pcogv.nl 
Vermeld uw naam en (groep 1 en 2) of (groep 3 en 4) en/of (groep 5-8). 
Namens onze leerlingen… alvast bedankt! 
  
n.b.  – De leerlingen van groep 1 zijn op vrijdag normaal vrij van school, maar we hopen dat veel van onze jongste 
sportievelingen toch mee gaan doen met de spelletjes!! 

mailto:directie.ak@pcogv.nl
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Naar school…. of niet? 

Voor leerlingen vanaf groep 3, die corona gerelateerde klachten hebben, blijft het lastig om te beslissen of ze naar school mogen 
of niet. Deze handige beslisboom kan daar mogelijk bij helpen! 
https://images.app.goo.gl/6jo1DnRJaCGzRocr6. Ook in de meegestuurde bijlagen worden de regels rondom hygiëne nog eens 
op een rijtje gezet en vindt u twee beslisbomen met zoveel mogelijk duidelijkheid over hoe te handelen bij klachten die corona 
gerelateerd zijn voor de leeftijdsgroep 0-6 jaar en 7-13 jaar. Graag uw aandacht hiervoor! 
Wanneer kinderen vanaf groep 3 thuisblijven vanwege milde klachten (en dus niet echt ziek zijn), is het verstandig om op school 
wat werk op te halen, dat de leerling(en) die dag(en) thuis kunnen maken. Zeker voor een bepaalde groep leerlingen is het 
raadzaam bij te blijven met de leerstof. 
 

José Ossendrijver 

Hoi allemaal!  
Mijn naam is José Ossendrijver. Ik woon in Achterveld en ben net begonnen aan het vierde en laatste jaar van de 
PABO aan de Marnix Academie in Utrecht. Sommigen zullen mij herkennen, omdat ik twee jaar geleden op het Anker 
stage heb gelopen. Dit jaar mag ik mijn afstudeerstage doen in groep 3 en 4 waar ik op de maandag, dinsdag en 
woensdag te vinden zal zijn.  
In mijn vrije tijd loop ik graag, en ik houd van lezen. Ook werk ik in het weekend in de plaatselijke supermarkt. Ik 
hoop dat het een gezellig en leerzaam jaar wordt! Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Spreek mij gerust aan 
als u vragen hebt!  
Met vriendelijke groet, José  
 

Schoolbieb 

Juf Marlies is aangesteld als de nieuwe coördinator lezen, leesactiviteiten en 
schoolbibliotheek.  
Wanneer u thuis nog bruikbare en ook redelijke actuele leesboeken heeft, 
kunt u deze doneren aan onze bieb. De kinderen zijn daar heel blij mee en 
we weten allemaal… lezen is heel belangrijk!! 
Alvast bedankt voor prentenboeken, leesboeken, stripboeken en 
informatieboeken! 
 

 

CJG Barneveld 

Op de website van het CJG vindt u informatie over de “Week tegen pesten” en een “menukaart” preventielessen. 
https://www.cjgbarneveld.nl/ 
 

Herfstvakantie  
Om alvast te noteren: de herfstvakantie is van maandag, 19/10 tot en met maandag, 26/10 
(studiedag). We verwachten onze leerlingen weer op school op dinsdag, 27 oktober.  
 

 
 

https://images.app.goo.gl/6jo1DnRJaCGzRocr6
https://www.cjgbarneveld.nl/
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Juf Anne trouwt met Martin! 

In de zomervakantie is onze juf en collega Anne Nout… Anne 
Molenaar geworden! 
Op 17 augustus is zij voor de wet getrouwd met “haar” Martin! 
Vanwege de coronatijd worden de kerkelijke inzegening en het 
bruiloftsfeest volgend jaar, op 11 juni, gehouden.  
Wij wensen Anne en Martin een heel gelukkige toekomst met 
elkaar!   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verjaardagen  
 
16 september    - Noor 
22 september    - Liv 
25 september    - Floor 
29 september    - Chenaya 
4 oktober    - Tijn 
15 oktober    - Marlou 
4 oktober    - Ben 
7 oktober    - Jack 
12 oktober    - Job 
9 oktober    - Manouk 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 oktober 2020 

Volg ons op  

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

