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Afscheid Arjan Verrips én een nieuwe locatiedirecteur 

 

Op 28 januari nam meester Arjan afscheid. Het was 

ondanks de regen een prachtige dag; meester Arjan 

kreeg een map met tekeningen en wensen van alle 

kinderen en ouders, een boek met muzikale bijdragen en 

herinneringen van de collega’s, een mooie speech en tot 

slot een rondrit door Zwartebroek waarbij hij uitgezwaaid 

werd door ouders en kinderen. 

We gaan hem uiteraard missen, maar….. we hebben 

inmiddels een nieuwe locatiedirecteur! Andrea 

Marantika gaat het stokje overnemen. Zij is nu leerkracht 

van groep 7/8 en dus een bekend gezicht op Het Anker.  

 

Wij hebben er alle vertrouwen in en wensen haar een 

goede tijd toe op Kindcentrum Het 

Anker, nu in de rol van 

locatiedirecteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de komende interim-periode is Luuk van der Heijden onze clusterdirecteur het eerste 

aanspreekpunt. Hierover heeft u eerder informatie ontvangen. 

Op het moment dat Andrea zich volledig op haar nieuwe functie kan richten, zal er een 

contactmoment worden gepland waarin u kennis met haar kan maken.  

 

De school weer open! 
We zijn heel blij dat we vanaf maandag de leerlingen weer kunnen ontvangen op school. In de 

bijlage vindt u het draaiboek met praktische informatie hierover. 



 
 
 

 

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

 

Toetsperiode 
We kiezen ervoor om te starten met de afname van Cito-toetsen van groep 3 t/m 7 in de week voor 

de voorjaarsvakantie. De leestoetsen van Avi/Dmt kunnen vanaf de eerste woensdag (10 februari) 

afgenomen worden.  

Vanwege de geplande adviesgesprekken in groep 8 worden de reguliere Cito-toetsen niet 

afgenomen. De ouders zijn hierover geïnformeerd.  

 

Kascontroles 

Zoals ieder jaar zijn de drie schoolkassen (kleine kas, schoolfonds en activiteitencommissie) 

gecontroleerd door de kascontrolecommissie en alles is goedgekeurd! Dank aan de 

kascontrolecommissie en de penningmeesters. Met name Erna Top danken wij dat zij 5 jaar 

penningmeester is geweest van de AC! Zij draagt het stokje over aan Roelanda Thomassen. 
 

Luizencontrole 

Wilt u voor dat de school begint weer even de tijd nemen om het haar van uw kind(eren) te 

controleren op luizen? Alvast bedankt!  
 

Studiedag 

Op vrijdag 19 februari zijn alle leerlingen vrij van school. Het Ankerteam zal een online studiedag 

hebben. Deze studiedag zal onder andere gaan over de interim-periode en de overgang naar de 

nieuwe locatieleider. 

 

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie start voor alle 

leerlingen op 19 februari (vanwege de 

studiedag). We verwachten de leerlingen 

weer terug op school op maandag 1 

maart om 08.30 uur. Wij willen jullie en u 

alvast een fijne vakantie toewensen!!  
 

 

Brood en Spelen 

Als bijlage vindt u de nieuwsbrief van Brood en Spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

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

 

 

Kalender 
 

19 februari  - studiedag 

Voorjaarsvakantie - 19 februari t/m 26 februari 

10 maart  - Biddag; hier wordt in de klas  aandacht aan besteed 

8 en 11 maart  - Adviesgesprekken groep 8 

24 maart  - studiedag 

 

Verjaardagen  

  7  februari  - Lars 

13 februari  - Luca 

14 februari  - Mika  

14 februari  - Danica  

  1 maart  - Dani 

  5 maart  - Olivier 

  6 maart  - Jouke 

11 maart  - Ayanne 

15 maart  - Johan 

15 maart  - Mieke 

16 maart  - Rhodé 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 maart 2021 

Volg ons op  

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

