Kerstviering
Het blijft een prachtig feest, Kerstfeest!
We vieren de geboorte van onze Heiland (letterlijk: heel-maker). Met de komst van Jezus in het
leven van mensen, kan er weer licht komen in het duister.
Daarom is het niet alleen een feest uit het verleden, een herdenking of een mooie herinnering;
het is een actuele gebeurtenis, die nog steeds diep ingrijpt in het leven van mensen.
Als wij figuurlijk door de stal naar binnen gaan en neerknielen, ontvangen we licht, een pad om
op te lopen, een uitweg uit verdriet en wanhoop. Er is iets Groters gekomen dan ons eigen leven
en wij mogen ons leven in vertrouwen aan dat Grotere, aan het Leven van Jezus toevertrouwen!
Door Covid-19 waren wij genoodzaakt de kerstviering in de school te organiseren. In de laatste
weken echter is het coronavirus landelijk opgelaaid. Ook leerkrachten van Het Anker zijn besmet,
personeel heeft klachten en moet worden getest, maar ook in diverse thuissituaties is sprake van
een toename van klachten, waardoor meer leerlingen dan normaal gedwongen zijn thuis te
blijven.
De plannen voor een kerstdiner met viering op woensdagavond gaan daarom niet door.
In plaats daarvan gaan we kerst opnieuw op een andere, meer bescheiden, maar wel coronaproof
manier vieren. Ook de opname van de zgn. lipdub gaan door.
Belangrijk voor u om te weten:
1. alle leerlingen trekken hun mooiste kerstkleding aan op maandag, 14 december. Dan wordt de lipdub (een soort film, laat u
verrassen!!) opgenomen. Eventueel “gewone” kleren mogen in een tas worden meegenomen om te verkleden, maar dit hoeft niet;
2. alle leerlingen nemen op dinsdag, 15 december een feestelijke lunch met drinken mee naar school. De lunch en het drinken zijn
voor de betreffende leerling zelf. Let op, alle leerlingen blijven deze dag dus over.
Deze dinsdag staat voor het grootste deel in het teken van de kerstviering. Voor de lunch wordt de viering in kleine kring gehouden, daarna
de lunch en in de middag een ontspannen moment voor alle leeftijdsgroepen.
Er was al veel voorwerk verricht door de AC en het Ankerteam. We willen alle leden van de AC bedanken voor al het werk, maar ook voor hun
begrip dat we het diner hebben moeten annuleren.
We hopen op een fijne “kerstdag”!!

Welkom Carry!
Ik ben Carry Figge en vanaf januari mag ik als invaller aan de slag in groep 3/4.
Ik woon samen met mijn man in Amersfoort, we hebben vier kinderen en ook al 6 kleinkinderen, waar ik af en toe
op pas of die gezellig komen logeren. Naast juf zijn vul ik mijn tijd graag met creatief bezig zijn, vooral met
schilderen, met lezen en wandelen.
Ik heb bijna 20 jaar onderwijservaring opgedaan op verschillende scholen. Ik geniet van het contact met de
kinderen en de uitdaging om elke dag waardevol te laten zijn voor elk kind in de klas. Ik vind het bijzonder dat ik
een stukje mag bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. Hierbij werk ik graag samen met u als ouders en hoor
ik het ook graag als u vragen heeft. Ik heb al een kijkje mogen nemen in de groep en heb heel veel zin om aan de
slag te gaan.

Dag Merle!
Carry Figge gaat Merle Pater opvolgen als vervanger van juf Hanneke Berg.
Merle heeft grote indruk gemaakt in ons team en bij de leerlingen van groep 3 en 4. Het is daarom geen verrassing dat haar een
fulltime baan is aangeboden in groep 3 van De Spreng in Barneveld.
Merle, dank je wel voor je inzet, je tijd en energie voor onze leerlingen en je collega’s!
We willen je veel succes en plezier toewensen en hopelijk spreken we je nog eens!!

Splitsing groep 1/2
Alle ouders van onze leerlingen in groep 1 en 2 hebben eind november een bericht ontvangen over het splitsen van de groep. Het
leerlingenaantal is inmiddels zo groot, dat we de splitsing na de kerstvakantie al gaan realiseren. Onze stichting heeft financiële middelen
hiervoor ter beschikking gesteld.
Groep 1 zal in het huidige lokaal, met speellokaal blijven en groep 2 verhuist naar het lokaal naast groep 3/4, net als vorig jaar.
Voor groep 1 blijft juf Sara Lenis op de dinsdag en donderdag werkzaam en voor de maandag en woensdag mogen we een “oude” bekende
verwelkomen: juf Marije Kooistra. We zijn blij, dat we dit zo hebben kunnen realiseren en op die manier alle leerlingen van beide groepen nog
meer gerichte aandacht kunnen geven!

Reminder voor de ouders van groep 1 en 2
Alle leerlingen zijn vrij op donderdag en vrijdag, 17 en 18 december i.v.m. verhuizing en overdracht.

Kerstvakantie + luizencontrole
De kerstvakantie start voor groep 1 en 2 op woensdag, 16 december om 12.15 uur. De beide dagen erna zijn ingepland als verhuis- en
overdrachtsdagen t.b.v. de splitsing.
Voor alle andere groepen start de vakantie op vrijdag, 18 december om 12.00 uur. ‘s Middags zijn alle leerlingen van groep 3-8 vrij.
We verwachten de leerlingen weer op school op maandag, 4 januari 2021.
Wilt u in de vakantie weer even de tijd nemen om het haar van uw kind(eren) te controleren op luizen? Alvast bedankt!

Cito M toetsen
Vanaf maandag, 18 januari staat de middenperiode Cito Toetsen gepland. Technisch en begrijpend lezen, rekenen, (werkwoord-) spelling en
taalverzorging zullen vanaf groep 3 worden getoetst bij alle leerlingen. De resultaten zijn voor het team aanleiding om het onderwijsaanbod
tegen het licht te houden; krijgt iedere leerling aangeboden wat bij zijn/haar niveau past? Of gaan we “beredeneerd afwijken”, d.w.z. kunnen
we onze leerlingen hun unieke reis aanbieden?
Een analyse en alle vervolgstappen daarna zullen plaatsvinden op onze studiedag van vrijdag, 19 februari (de dag voor de voorjaarsvakantie).
Alle leerlingen zijn dan vrij van school.

Kascontroles
Zoals ieder jaar worden de drie schoolkassen (kleine kas, schoolfonds en activiteitencommissie) op maandag, 25 januari 2021 door twee
onafhankelijke ouders gecontroleerd. We verwachten dat het tot op de cent nauwkeurig klopt!

Adviesgesprekken groep 8
De leerlingen van groep 8 komen langzamerhand steeds meer in de fase van afrondende activiteiten op de basisschool en het vooruitkijken
naar de middelbare school!
Belangrijk in dit proces zijn de adviesgesprekken die op maandag, 8 en donderdag, 11 februari staan gepland. Bij deze gesprekken wordt
de leerling met zijn/haar ouders uitgenodigd voor een advies voortgezet onderwijs. Om dit advies goed te onderbouwen komen toetsen,
werkhouding, huiswerk, enz. ter sprake. De later in het jaar geplande IEP toets (de eindtoets voor groep 8) zal dit advies hoogst
waarschijnlijk ondersteunen, zo is de ervaring.
Zo niet, volgt eventueel een nieuw gesprek.
We gaan de gesprekken uiteraard coronaproof inrichten. De betreffende ouders met hun kind krijgen van de leerkrachten apart informatie en
een uitnodiging. We hopen op goede gesprekken!
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Andere schooltijden niet mogelijk
In verband met het onderzoek naar andere schooltijden is een procedure gevolgd, die in de twee vorige nieuwsbrieven duidelijk aan u is
gecommuniceerd. Nog even op een rij:
1. aankondiging tevredenheidspeiling in de nieuwsbrief van 15 oktober. In deze nieuwsbrief hebben we in een aparte alinea
onderstreept, dat in deze peiling ook vier vragen voorkomen, die gaan over andere schooltijden en de start kunnen vormen van
het onderzoek naar mogelijk een ander weekrooster. Dit afhankelijk van de behoefte; als een bepaald percentage van de ouders
geen behoefte heeft aan een vorm van continurooster, is een verdiepend onderzoek ook niet noodzakelijk;
2. in de nieuwsbrief van 19 november hebben we nog een bericht opgenomen om aan te dringen op het invullen van de peiling,
met name omdat er vragen m.b.t. andere schooltijden in voorkomen;
3. in oktober en november liep er een intern onderzoek naar de praktische consequenties voor de organisatie van de school, mocht
een meerderheid een ander weekrooster willen. Uit dit onderzoek is, buiten onze verwachting, naar voren gekomen, dat wij het
binnen CAO wetgeving niet voor elkaar krijgen te lunchen met de leerlingen en met voldoende collega’s pleinwacht te lopen én
ook te kunnen toekomen aan de wettelijk vastgestelde pauzes.
De consequentie hiervan is dat we een externe partij moeten benaderen die het lunchen en waarnemen tijdens het buitenspelen
gaat verzorgen. Ook dit hebben we uitgezocht en dit komt neer op zo’n € 18.000,- per schooljaar voor alle leerlingen van de
school. Dit is rond één euro per leerling per dag. Hiervoor is geen schoolbudget beschikbaar.
Het Ankerteam en de MR (die dit hele traject met ons is meegelopen) hebben daarom de conclusie moeten trekken dat een ander weekrooster
niet mogelijk is op Het Anker.
Het blijft gelukkig wél goed mogelijk voor ouders om naar eigen keuze en behoefte gebruik te maken van de tussenschoolse opvang (het
overblijven) en opvang na schooltijd (de BSO). Hiervoor zijn twee, kwalitatief goede, organisaties beschikbaar, resp. Brood & Spelen en Chr.
Kindcentrum Terbroek. Met beide opvanginstellingen zijn goede contacten.

Gebonden schrift wordt blokschrift

De maatschappij is voortdurend in verandering en scholen veranderen mee om kinderen steeds het beste onderwijs te bieden. Onderwijs dat
aansluit op de wereld om ons heen. Ook op onze school volgen wij de laatste ontwikkelingen. Recent heeft dat geleid tot de beslissing om het
schrijfonderwijs aan te passen. Doel van ons schrijfonderwijs is dat alle kinderen aan het eind van de basisschool een leesbaar handschrift
hebben. Voor alle kinderen is het belangrijk om in het voorgezet onderwijs leesbaar te kunnen schrijven.
Tot en met het afgelopen schooljaar hebben wij tijdens de schrijflessen de kinderen het verbonden schrift aangeleerd. Nieuwe inzichten laten
zien dat het verbonden schrift in onze digitale maatschappij niet de meest vanzelfsprekende keuze is.
Het aan elkaar schrijven is voor kinderen van nu soms lastig aan te leren. Ook het leesbaar blijven schrijven in de hogere jaargroepen is in het
verbonden schrift lastiger dan in het blokschrift.
Een beter alternatief is het geschreven blokschrift of los schrift.
Hieronder ziet u de twee handschriften: boven het verbonden schrift, onder het geschreven blokschrift.

Vanaf de kerstvakantie zullen in alle jaargroepen het geschreven blokschrift worden aangeleerd.
Groep 3 leert meteen het blokschrift aan.
Groep 4 leert de kleine letters van het blokschrift aan en leert vervolgens de hoofdletters van het blokschrift. Daarna worden in de
schrijflessen deze letters geautomatiseerd.
Groep 5-8 leren in de eerste weken van het schooljaar de juiste letters van het blokschrift aan en automatiseren deze letters in de
schrijflessen gedurende het schooljaar. Op deze manier zullen alle kinderen in staat zijn een goed leesbaar handschrift aan te leren.
Deze vorm van letters heeft een aantal voordelen:
de lettervormen lijken veel op drukletters. Tijdens het leren lezen en schrijven zien kinderen daardoor letters die veel op elkaar
lijken;
blokschrift is eenvoudig aan te leren, want er hoeven geen verbindingen gemaakt te worden;
blokschrift is goed leesbaar, ook als er minder netjes geschreven wordt.
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Wat is de decembermaand toch een gezellige tijd. In november beginnen we al met Sinterklaas en nu dan de Kerst. Altijd leuk
om met de kinderen dan te kleuren en te knutselen. Wat ze dan ook graag doen. Maar buiten spelen is ook favoriet. Of het nu droog is of
regent het maakt ze echt niet uit. Dus moeten wij ook in beweging blijven om het warm te houden. Een frisse neus halen is ook heel
belangrijk en dat doen we altijd wel.
Wat ook favoriet is zijn de tostiweken. Wat hebben de kinderen gesmuld van die heerlijke tosti’s en wat rook het lekker op school.
Daar gaan we volgend jaar gewoon mee door. De eerste volle week van de maand is het tostiweek en op de vrijdag is het
natuurlijk altijd tostidag.
Zijn er wijziging voor wat betreft het abonnement of andere zaken dan kunt u dit doorgeven aan administratie@broodspelen.nl
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Sylvia Voskuilen, tel.nr. 0642632617 of mailen naar anker@broodspelen.nl.
Het team van Brood & Spelen, Marianne, Wilma, Gerda, Evelien en Sylvia.

Vragen over corona

Er bestaat veel onduidelijkheid over hoe te handelen bij klachten, besmetting, al dan niet thuisblijven, enz.
Bij deze nieuwsbrief vindt u een actuele “beslisboom”, die ons kan helpen te bepalen hoe te handelen. Ons dringende advies is om dit
document goed te bestuderen en bij de hand te houden, zodat dit snel geraadpleegd kan worden.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Hierbij alvast ter informatie het vakantierooster voor het volgende schooljaar.
vakantie
eerste dag
herfstvakantie
18 oktober 2021
kerstvakantie
27 december 2021
voorjaarsvakantie
28 februari 2022
Goede Vrijdag, Paasmaandag
15 april 2022
meivakantie
25 april 2022
Hemelvaart + vrijdag
26 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
zomervakantie
11 juli 2022

laatste dag
22 oktober
7 januari 2022
4 maart 2022
18 april 2022
6 mei 2022 (incl. Koningsdag)
27 mei 2022
6 juni 2022
19 augustus 2022

Verjaardagen
13 december
18 december
18 december
20 december
8 januari
12 januari
17 januari
19 januari
27 januari
29 januari

-

Mees
Boaz
Nick
Emmie
Berend
Max
Nicolaes
Chanel
Mick
Vince

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 februari 2021
Volg ons op
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Het team van Het Anker wenst iedereen
een Kerst vol warmte en liefde
en een stralend Nieuwjaar!
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