
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tienminutengesprekken 
Voor de groepen 3 t/m 8 worden in de week na de herfstvakantie tienminuten gesprekken georganiseerd, op dinsdag, 27 en 
donderdag, 29 oktober. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de planning. Vanwege Covid-19 is er een aantal belangrijke 
aandachtspunten. 
Zie hiervoor het artikel elders in deze nieuwsbrief. 
We hopen op fijne en constructieve gesprekken met elkaar! 
 

Herfstvakantie, luizencontrole thuis 
De herfstvakantie start voor groep 1 op donderdag, 15 oktober om 15.15 uur, voor 
de groepen 2, 3 en 4 op vrijdag, 16 oktober om 12.00 uur en voor de groepen 5 
t/m 8 ook op vrijdag, 16 oktober om 15.15 uur. 
Wilt u in de vakantie een grondige luizencontrole doen bij uw kind(eren)? Alvast 
bedankt! 
We willen u en jullie alvast een fijne herfstvakantie toewensen!  
 

Studiedag 26/10 
Op de maandag na de herfstvakantie, 26 oktober, zijn alle leerlingen vrij van school. 
Op deze dag komt het Ankerteam “coronaproof” bij elkaar voor een training Pluspunt, onze nieuwe methode voor rekenen. 
Verder zijn er activiteiten rondom de methode KIJK! Dit is het instrument om leerlingen van groep 1 en 2 in hun ontwikkeling te 
kunnen volgen.  
Ook gaan we de Cito toetsen, die in deze periode worden afgesloten, analyseren. Doel hiervan is om, waar noodzakelijk en 
mogelijk, het onderwijsaanbod voor onze leerlingen aan te passen, zodat zij zoveel mogelijk hun “unieke reis” kunnen vervolgen! 
Tot slot zal een aangestelde taakgroep binnen het team ons meenemen in de ontwikkeling van het nieuwe schoolrapport. 
We hopen op een goede studiedag! 
 

Audit 
Om de kwaliteit van het onderwijs op een school te meten, zijn er audits gepland op alle scholen van onze stichting. Een 
auditcommissie bestaat uit specialisten en zal de hele dag aanwezig zijn voor observatie, gesprekken, documentanalyse, enz. De 
volgende onderdelen zullen in ieder geval worden gemeten: didactische en pedagogische kwaliteit (Hoe wordt er lesgegeven? 
Hoe is de sfeer?), veiligheid en schoolresultaten. De uitkomsten worden later met het team en de MR gedeeld. In één van de 
volgende nieuwsbrieven delen we deze ook met alle ouders. De audit zal op dinsdag, 3 november worden uitgevoerd. 
 

Dag van de leerkracht 
Vorige week werden de juffen en meesters in het zonnetje gezet door de AC met een 
originele versnapering: een rol pepermunt voor ons uitMUNTende werk!  
We bedanken de activiteitencommissie voor dit attente gebaar!!  
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Herfsthal…  
De activiteitencommissie heeft onze hal weer omgetoverd in een najaarstafereel! Eén van de kleuters 
stapte onlangs binnen en bleef aandachtig kijken… “Staan er nou opeens paddenstoelen in de school?”, 
zo verwonderde hij zich! 
Dank voor deze sfeervolle aankleding!! 
 

Nationaal schoolontbijt en dankdag  
Op woensdag, 4 november staan er twee activiteiten gepland: we gaan samen ontbijten en 
aansluitend vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. 
We beginnen met het gezamenlijk ontbijt. Thuis dus niet (teveel) eten! En… pyjama aantrekken 
mag (is niet verplicht, maar als je het wel doet, gewone kleding meenemen naar school om na 
het ontbijt om te kleden)! 
“Dankt God voor de goede weg!” 
De kamerling uit Ethiopië wist niet wat hij las in de boekrol van Jesaja, op weg terug naar zijn 
land. Maar Fillipus kruiste zijn weg en de rest is (Bijbelse) geschiedenis! 

We gaan met de leerlingen samen nadenken over dit mooie verhaal, waarin mensen weer op de goede weg worden gezet. 
Na de viering ontvangt u de PowerPoint presentatie van de bijeenkomst. Hierin zullen we ook dia’s opnemen van wat de 
leerlingen hebben gemaakt na de startviering, die we eerder dit jaar hebben gehad. 
Na het schoolontbijt willen we onze viering voor Dankdag met elkaar houden. 
We hopen op een fijne bijeenkomst! 
 

Koffieuurtje 
Het koffieuurtje voor belangstellende ouders en de directeur op vrijdag 13 november wordt geannuleerd. 
 

Rapporten 
Vanwege de omstandigheden voor de zomervakantie, de ontwikkeling van het nieuwe schoolrapport en de uitgestelde cito 
toetsen, zullen de najaarsrapporten later worden uitgereikt, nl. op woensdag, 2 december. 
 

Sinterklaas, vrije middag  
Op vrijdagmorgen, 4 december ontvangen we hoog bezoek! 
Want ook alle kinderen van groep 1 mogen dan op school komen voor een ander hoog bezoek… 
Sinterklaas en zijn roetveegpieten zullen in alle groepen aanwezig zijn om hun tevredenheid over onze kanjers te 
delen en pepernoten en cadeautjes achter te laten. 
Meer over de Sint en corona elders in deze nieuwsbrief! 
Het bestuur heeft een brief voor alle scholen geschreven m.b.t. het sinterklaasfeest. U vindt deze als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
We hopen op een onvergetelijk bezoek!! 
Alle leerlingen zijn die dag om 12.00 uur uit en ’s middags vrij! 
 

Verkiezing nieuw MR lid 
In onze medezeggenschapsraad hebben twee ouders zitting: Lisette Demmers (moeder van Tygo en Marlou) en Geert Eling 
(vader van Job, Nathan en Ben). In januari verloopt de termijn van Lisette. De zittingstermijn voor MR leden is drie jaar. 
Belangstellende ouders kunnen zich kandidaat stellen voor zaterdag, 14/11 bij Geert Eling. Als zich niemand opgeeft, is 
Lisette bereid om opnieuw zitting te nemen in de raad. 
 



 
 
 

 

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

Oudertevredenheidspeiling, start onderzoek andere 
schooltijden 
Vanuit ons stichtingskantoor ontvangt u onderstaand schrijven: 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze kindcentra is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit 
verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Graag stellen we u in de gelegenheid ons te laten weten wat u belangrijk, 
waardevol en plezierig vindt aan onze school. Ook horen we graag of èn op welke punten verbeteringen nodig zijn. 
  
Iedere twee jaar peilen we daarom de tevredenheid onder ouders, maar ook onder leerlingen (groep 5 t/m 8) en medewerkers. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes volgens strikte privacy protocollen. Deelname is anoniem, in de 
rapportage zijn antwoorden van individuen niet te herleiden. De vragenlijst voor leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt op school 
afgenomen. Meer hierover na de herfstvakantie. 
 
Vanuit Het Anker een belangrijke aanvulling op dit bericht: 
In de tevredenheidspeiling vindt u vier open vragen over andere schooltijden. Wij hebben u toegezegd het onderzoek naar de 
behoefte aan een eventueel ander weekrooster na de herfstvakantie op te starten. De vier vragen in de tevredenheidspeiling vormen 
de start daarvan.  
De uitkomsten van de vier vragen geven mogelijk aanleiding voor een eventueel nader onderzoek, waarin we de consequenties 
van een nieuw weekrooster onder uw aandacht gaan brengen. Deze consequenties gelden voor leerlingen, ouders en leerkrachten 
van de school.  
  

Covid-19 en de consequenties op Het Anker 
Het is belangrijk om alle maatregelen rondom Covid-19 zoveel mogelijk in acht te nemen, zeker nu de besmettingen in hoog 
tempo toenemen. Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en hebben u onlangs ook een uitgebreid bericht gestuurd vanuit 
onze stichting met allerlei praktische aanwijzingen. We gaan ervan uit, dat u deze brief aandachtig heeft gelezen en op ieder 
moment kunt raadplegen, indien nodig. 
Naast het volgen van de maatregelen is het ook nodig afspraken te maken rondom de communicatie tussen ouders en school én 
iets te zeggen over de komende activiteiten. 
Leest u daarom onderstaande opnieuw met aandacht door. 
1.     communicatie 

Er is een sterke, wederzijdse behoefte aan communicatie tussen ouders en de school. Maar we hebben tevens te maken 
met richtlijnen vanuit de overheid en vanuit onze stichting die deze communicatie beperken. Aan de ene kant is er dus de 
behoefte aan live, direct contact, aan de andere kant onze maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid om de 
maatregelen zo goed mogelijk na te leven. En dit schuurt! Juist op Het Anker, waar contact en verbinding tussen u en de 
leerkrachten zo belangrijk zijn!! We willen daarom iets zeggen over de communicatie tussen u en de juf van uw kind(eren): 

-  zoveel mogelijk telefonisch en/of via de mail voor belangrijke afspraken, vragen, afstemming, enz. 
-  de leerkrachten van groep 1 en 2 zijn iedere dag tien minuten voor aanvang van de school buiten om de 
    leerlingen op te vangen. U kunt van de gelegenheid gebruik maken één van de juffen aan te spreken. Ook na 
    schooltijd zijn de leerkrachten buiten, ook die van groep 3 en 4; 
-  Klasbord wordt door alle groepen minimaal eenmaal per week gebruikt om een beeld te geven van de activiteiten  
    in de afgelopen week of doelen voor een komende periode. Ook wordt het medium gebruikt voor een eventueel  
    kattenbelletje. Het is fijn als zoveel mogelijk ouders lid zijn van deze, qua privacy goed afgeschermde, toepassing; 
-   de directie besluit om ouders toe te laten in de school wanneer er sprake is van noodzakelijk overleg of  
     noodzakelijke hulp door derden (bijvoorbeeld de AC of externe begeleiders van leerlingen), uiteraard met  
     inachtneming van de richtlijnen; 
  

2.       tienminuten gesprekken 
In oktober en november zijn de tienminuten gesprekken. Voor de groepen 3-8 op dinsdag en donderdag 27/29 oktober en 
voor de groepen 1 en 2 op donderdag en maandag 26/30 november. 
  
We hebben als het gehele team lang nagedacht over het uitnodigen van ouders op school. Zeker na de persconferentie van deze 
week kan het zelfs een ongewenst signaal oproepen als we de gesprekken laten doorgaan, alsof we hier lichtzinnig mee zouden 
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omgaan. Er kan echter ook een ander signaal worden afgegeven door een school, die de noodzaak van deze gesprekken vaststelt 
en er vervolgens alles aan doet om ruimschoots binnen de Covid-19 richtlijnen deze gesprekken in te richten. 
Uiteindelijk zijn we tot het besluit gekomen u wel uit te nodigen. Maar wij beseffen terdege dat er ouders zijn, die ervoor kiezen 
niet te komen. Het live gesprek wordt dan gewijzigd in een telefonisch overleg, dat op die avond zal worden gevoerd op de tijd 
dat u ingepland staat. U wordt door de school gebeld. Zorgt u dan dat u aanwezig bent? 
Wilt u aan de leerkracht(en) van uw kind(eren) deze week nog doorgeven als u niet komt? 
  
In de bijlage vindt u de planning voor de gespreksavonden. Als u niet in de gelegenheid bent op het genoemde tijdstip, kan er 
geruild worden met een ander gezin. Wilt u dit dan doorgeven aan de betreffende leerkracht(en)? 
  
De richtlijnen die wij treffen, zijn: 
·         er komt één ouder per gezin. In dringende gevallen kan hiervan afgeweken worden, omdat we het maximaal aantal  
          bezoekers dan niet overschrijden; 
·         iedere groep een eigen in- en uitgang (groep 3 en 4 zijingang nieuwbouw – groep 5 en 6 zijingang BSO lokaal en groep 7  
          en 8 hoofdingang); 
·         handen reinigen met ontsmettingsmiddel bij de deur; 
·         er wordt een speciale wachtplek ingericht om geen kruisverkeer te krijgen (lokaal groep 4 voor ouders 3/4,  
          gemeenschapsruimte voor ouders 7/8, BSO lokaal voor ouders 5/6). U wordt door de juf opgehaald; 
·         de gebruikte stoelen in de lokalen worden na het gesprek door ons ontsmet voor het volgende bezoek; 
·         de afstand in het klaslokaal tussen de gesprekspartners is ruim meer dan anderhalve meter; 
·         de ruimte wordt in de pauzes geventileerd; 
·         er wordt een verplichte gezondheidscheck vlak van tevoren door uzelf gedaan. Het is verplicht om deze check voor uzelf  
          langs te lopen, vlak voordat u op school komt. Kunt u niet komen, verzoeken wij u om dit zelf door te geven en met de  
          leerkracht een nieuwe afspraak te maken. De gezondheidscheck vindt u ook als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
We hopen op fijne gesprekken! 
  
3.       schoolontbijt 
Het schoolontbijt vindt plaats op woensdag, 4 november - op de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Voor de groepen 1 en 2 
komen twee ouders van de AC helpen, voor de groepen 3 en 4 eveneens. De leden van de AC wordt een gezondheidscheck 
afgenomen en houden anderhalve meter afstand; 
  
4.       sinterklaas 
Het sinterklaasfeest is op vrijdagmorgen, 4 december. Natuurlijk zijn ook alle kinderen van groep 1 van harte welkom op deze 
feestelijke morgen!! 
Ook de sint en zijn pieten krijgen een check en houden verder in de school voldoende afstand. We kunnen geen publiek 
uitnodigen op de openbare weg, zoals we dat ieder jaar gewend zijn. Het is vooral een feest voor de kinderen en na afloop zullen 
we via KIasbord en Facebook natuurlijk de foto's en filmpjes laten zien; 
  
5.       kerstfeest 
De kerstviering vindt dit jaar niet plaats in de kerk. In plaats daarvan gaan we een alternatieve viering met de kinderen 
bedenken. Hierover hoort u tegen die tijd meer. 
  
We hopen met deze aanpassingen toch een balans te hebben gevonden tussen een open communicatie en handhaving van de 
richtlijnen. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of de directeur. 
  
 

PCOGV is gestart met de nieuwe organisatiestructuur 
Sinds 1 augustus 2020 werkt PCO Gelderse Vallei met een nieuwe organisatiestructuur. We verwachten dat deze nieuwe 
structuur helpt om nog meer en beter samen te werken als één team, binnen locaties en tussen locaties. Er is een schat aan 
talenten, kennis en ervaring, die we willen uitbouwen en benutten, niet alleen voor de eigen locatie, maar ook breder. Zo worden 
krachten beter gebundeld en er kan meer met en van elkaar geleerd worden. De eigenheid van de locaties staat hierbij centraal; 
we benutten juist de diversiteit die er op de locaties is. We willen zo nog beter kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de 
kinderen in onze regio. 
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De nieuwe managementstructuur houdt in dat we clusters hebben gemaakt van 3 of 4 kindcentra, onder leiding van een 
clusterdirecteur. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het kindcentrum en houdt zich 
voornamelijk bezig met de kwaliteit en ontwikkeling van het aanbod van opvang en onderwijs. De clusterdirecteuren 
ondersteunen op gebied van bedrijfsvoering, strategie, huisvesting, etc. en zien toe op de samenhang tussen de locaties/clusters 
en met de maatschappelijke ontwikkelingen.  
PCO Gelderse Vallei heeft twee huidige directeuren benoemd tot clusterdirecteur en er zijn twee nieuwe clusterdirecteuren van 
buiten aangetrokken. De clusterindeling is als volgt: 
 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 
Luuk van der Heijden Martijn Blokhuis Anneke Oosterom Arco van Houwelingen 
Fontein Lijsterhof De Koningslinde De Hoeksteen/Vlindertuin Spreng Hoevelaken 
Fontein Burgthof Holk Van den Bergh Oranje-Nassau 
Spreng Barneveld Prins Willem-Alexander De Branding Norschoten Koningin Juliana 
Het Anker Holk Doornsteeg De Branding Veller  

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 
1. Brief bestuur Sinterklaas 
2. Planning 10 minuten gesprekken 
3. Gezondheidscheck 
4. Activiteit CJG 
5. Informatie GGD m.b.t. schoolonderzoek 
6. Belangrijke data De Meerwaarde (voor de bovenbouw) 
7. Belangrijke data JFC (voor de bovenbouw) 

 

 
Verjaardagen  

 
12 oktober - Job 
13 oktober - Laura 
15 oktober - Marlou 
23 oktober - Ties 
  6 november - Diana 
10 november - Stef 
13 november - Tygo 
18 november - Quinn 
 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 november 2020 

Volg ons op  

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

