
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Hij komt… hij komt….!!  
Op woensdag 25 november mogen alle 
leerlingen van Het Anker hun schoen zetten.  
Eens kijken of de sint onze school nog weet te 
vinden… 
Dat betekent dat alle leerlingen op maandag 23, 
dinsdag 24 of (uiterlijk!!) woensdag 25 november 
een losse schoen, klomp, laars of gymp mee naar 
school mogen nemen!! 
  
Op vrijdagmorgen, 4 december zal Sinterklaas 
een geheel coronaproof bezoek brengen aan Het 
Anker. Ook zijn twee Pieten houden ruimschoots 
anderhalve meter afstand. 
Sinterklaas is geboren aan het einde van de 
3e eeuw. We gaan ervan uit, dat hij zijn 
gezondheidsklachten, na al die eeuwen, geheel overwonnen heeft (maar we vragen er wel naar!!). 
Let op, ook alle leerlingen van groep 1 zijn deze morgen uitgenodigd op school! 
De groepen 5-8 maken voor elkaar een surprise en een gedicht. Op het lootje, dat afgelopen maandag is getrokken, staan 
belangrijke aanwijzingen. Wilt u dit samen met uw kind(eren) goed doornemen? Zo zorgen we er voor, dat ieder kind een fijne 
morgen heeft! 
We hopen op een heerlijk morgentje en… om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij van school! 
 

Tienminuten gesprekken groep 1 en 2 
Wat was het fijn om elkaar weer in levende lijve te spreken tijdens de tienminuten gesprekken van groep 3-8. Voor alle ouders 
van groep 1 en 2 komen deze gesprekken nog, namelijk op donderdag, 26/11 en maandag, 30/11. 
De ouders hebben hierover inmiddels een apart bericht gehad. 
Ook hierbij hanteren we de strikte coronaregels: iedere ouder doet een gezondheidscheck (nogmaals als bijlage 
meegestuurd bij deze nieuwsbrief), binnenkomen via de hoofdingang en handen desinfecteren, wachten in de 
gemeenschapsruimte tot de juf komt, tijdens het gesprek ruim voldoende afstand en daarna door de zijingang van 
groep 3/4 weer naar buiten.  
Zo blijft het veilig en… zo kunnen we elkaar eindelijk live spreken!!  
We hopen op fijne gesprekken! 
 

 
 



 
 
 

 

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

Tevredenheidspeilingen 
Vorige week hadden we al ruim 60% respons op de tevredenheidspeilingen door Scholen met Succes. Zoals u weet, wordt in de 
peiling ook een aantal vragen gesteld m.b.t. het weekrooster.  
Een laatste herinnering is afgelopen maandag verstuurd naar ouders die nog niet hebben gereageerd. We hopen op een zo hoog 
mogelijke respons! 
 

Kerstviering 
Door corona hebben we gekozen om de viering dit jaar op school te doen. We doen dat in de vorm van een kerstdiner in de eigen 
groep en een gezamenlijke viering. 
Alvast wat aandachtspunten: 

1.       datum: woensdagavond, 16 december; 
2.       ontvangst alle leerlingen in hun mooiste kleren tussen 17.15-17.30 uur; 
3.       meenemen: drie feestelijke hapjes (tip voor leuke ideeën, Google -  typ in: kersthapjes en kies 

Afbeeldingen!!) en voor jezelf drinken; 
4.       na het diner een gezamenlijke viering in het speellokaal; 
5.       ophalen/naar huis gaan van de leerlingen rond 19.00/19.15 uur. 

Meer informatie in de nieuwsbrief van 10 december. 
 

Najaarsrapporten 
Op woensdag, 2 december zullen de najaarsrapporten worden uitgereikt aan alle leerlingen van de school. De tienminuten 
gesprekken zijn dan inmiddels met alle ouders gehouden. 
Wilt u ervoor zorgen, dat het rapport netjes blijft en voor de kerstvakantie weer wordt ingeleverd op school? Alvast bedankt! 
 
 
 

 
Verjaardagen  

 
20 oktober - Chiel 
21 oktober - Zowi 
22 oktober - Amber 
22 oktober - Mitch 
25 oktober - Mirthe 
25 oktober - Max 
  2 december - Noëlle 
  7 december - Lola 
13 december - Mees 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 december 2020 

Volg ons op  

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

