Communicatie
Wij missen u in de school! Even een gesprekje op de gang, even horen hoe het thuis
gaat en wat er speelt. Juist die informele gesprekjes zorgen voor de verbinding tussen
u en ons. Helaas is dit nog altijd lastig nu ouders de school niet in mogen. We hebben
het al eerder benoemd, wij vinden het belangrijk te weten wat er speelt en met u in
contact te blijven. Gelukkig zijn er nog vele andere manieren waarop we met elkaar
kunnen spreken. Bel of mail gerust met vragen, opmerkingen etc. Wij horen graag wat
er speelt bij u als ouder!

IEP toets groep 8
Op woensdag 20 en donderdag 21 april zal groep 8 de IEP eindtoets maken.
De IEP eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging
(spelling) en rekenen aan het einde van groep 8.

Studiedag
Op vrijdag 19 februari hebben we met het team een studiedag gehad rondom het thema visie. Ons motto, onze
missie en onze kernwaarden zijn besproken. Waar staan we voor en waar willen we naartoe? Hoe zien we dat terug in
de praktijk? Het was een hele waardevolle dag, waarbij we ontdekten dat we als team echt op één lijn zitten!
Op woensdag 24 maart gaan we hiermee verder. We zullen dan verder praten over onze visie op leren. We zullen ook
een sterkte/zwakte analyse van onze school maken. Naar aanleiding van deze analyse kunnen we bekijken wat onze
pijlers voor de komende 4 jaar worden. Deze zullen dan in ons schoolplan gezet worden.

GMR
In onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zit Don van Willigenburg. Eind juni verloopt de termijn van Don.
De zittingstermijn voor GMR leden is drie jaar. Belangstellende ouders kunnen zich kandidaat stellen vóór 31 maart
bij Geert Eling. Als niemand zich opgeeft, is Don bereid om opnieuw zitting te nemen in de raad.

Voorjaarsrapporten
Op woensdag 31 maart zullen de voorjaarsrapporten worden uitgereikt aan alle leerlingen van de school. De
tienminuten gesprekken worden de week erop gehouden. Wilt u ervoor zorgen, dat het rapport netjes blijft en voor de
meivakantie weer wordt ingeleverd op school? Alvast bedankt!

Tienminutengesprekken
Voor de groepen 1 t/m 8 worden in de week na Pasen tienminuten gesprekken georganiseerd, op dinsdag 6 en
donderdag 10 april. De gesprekken zullen i.v.m. de maatregelen telefonisch plaatsvinden. We hopen op fijne en
constructieve gesprekken met elkaar!

Paaslunch en -viering

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. Een mooi feest, maar ook een moeilijk feest, want er is nog zoveel in
het leven dat naar het duister wijst. Voor velen duurt het wachten op de verlossing zo lang. Het is daarom belangrijk
dit grote feest te blijven vieren, als een teken van hoop, dat het eens allemaal goed zal zijn!
Pasen vieren we op donderdag 1 april. We zullen in de klassen met elkaar lunchen. De lunch wordt verzorgd door de
AC en daarna zullen we in de eigen groep een viering hebben. We verwachten de kinderen weer terug op school op
dinsdag 6 april om 8.30 uur.

Het Ankerteam wil iedereen alvast
gezegende Paasdagen toewensen!

Koningsdag 27 april
Op dinsdag 27 april is het Koningsdag en zijn de leerlingen vrij van school.

Meivakantie
De meivakantie start voor de leerlingen van groep 1 op donderdag 29 april om 15.15 uur, voor de leerlingen van
groep 2, 3 en 4 op vrijdag 30 april om 12.00 uur en voor de hoogste vier groepen diezelfde dag om 14.00 uur. Na
twee weken uitrusten verwachten we onze leerlingen weer op maandag 17 mei om 08.30 uur. We wensen jullie en u
alvast een paar heerlijke vakantieweken toe!

Schoolreis en kamp
Het is nog niet helemaal duidelijk of en wat er mogelijk is met betrekking tot kamp en schoolreis. We zijn hierin ook
volledig afhankelijk van de maatregelen en eventuele versoepelingen tegen die tijd. Het lijkt er vooralsnog op dat
kamp volgens de huidige regels door mag gaan. Voor de schoolreis zijn de opties wat beperkter, maar gelukkig duurt
dit nog 2 maanden, dus we hopen dat er dan meer kan en mag. Zodra er meer bekend wordt hoort u dit uiteraard!

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

Het Anker in Zwartebroek, De Zonnehoek in Apeldoorn en…
De Vlindertuin in Voorthuizen!
Het is alweer anderhalve maand geleden, maar het afscheid van Het Anker dat ik eind januari had, was overweldigend
en onvergetelijk! Wat hebben mijn collega’s, maar ook de leerlingen en u, voor mij veel georganiseerd, ondanks de
coronatijd! En wat heb ik veel mogen ontvangen (behalve een hele dag volle aandacht!): kaarten, wensen, cadeaus, een
speech, heel veel lekkers, een schaal vol roze koeken, een mooie plant, boeken, een map met prachtige
afscheidstekeningen en (hoe geweldig was dat!) aan het einde van de dag een rondrit langs de meeste gezinnen van
de school!
Dankbaarheid is het enige woord dat hierbij past. Niet alleen voor die dag, maar ook voor het vertrouwen dat ik van u
en van jullie mocht ontvangen al die mooie jaren in Zwartebroek!
Over mijn overstap naar VSO De Zonnehoek in Apeldoorn kan ik eigenlijk heel kort zijn: ik had al snel door dat ik
volstrekt niet op mijn plek zat in deze grote, ingewikkelde organisatie en heb dit ook snel aangegeven bij mijn nieuwe
werkgever. Vervolgens heb ik weer snel contact opgenomen met mijn oude werkgever: stichting PCO Gelderse Vallei,
met het verzoek of er een plek voor mij zou zijn. En die was er! Op dit moment werk ik als leerkracht op Kindcentrum
De Vlindertuin (voorheen De Hoeksteen) in Voorthuizen, de meeste dagen in groep 5 en 6. Via een korte omweg ben
ik dus niet alleen weer terug bij de stichting, maar voorlopig ook weer voor de klas. Vanaf deze plek heb ik de tijd om
te zoeken of er ergens weer een vacature is voor directeur, maar nu van een basisschool. Maar dat heeft geen haast,
want het werk voor de klas is ook fijn om te doen!
Ik wens u – ouders van de school – alle goeds, jullie – lieve, unieke kinderen van Het Anker – veel plezier en succes op
school en ook mijn oud-collega’s – mijn oude strijdmakkers! – veel werkplezier en een mooie toekomst met Het
Anker! We gaan elkaar vast nog wel eens zien of spreken! Ik verheug me daar nu al op!
Hartelijke groet, Arjan Verrips.

Voorstellen stagiaire groep 5/6
Hallo, ik ben Tirza Gundelach.
Dit halfjaar mag ik stagelopen en onderzoek doen op het Anker in groep 5/6.
Het leuke is dat ik hier zelf ook in de klas heb gezeten.
Toen vond ik het Anker al leuk, nu nog steeds.
Wat ik ook nog leuk vind is rummikub, nagels lakken en skeeleren.
Misschien zie je me wel in Zwartebroek skeeleren, ik heb een roze skeelerpak aan. Dan kun je naar
me zwaaien.
Loop op school gerust naar me toe om een praatje te maken.

Kanjertraining

Helaas kunnen de geplande kijklessen voor ouders bij Kanjertraining ook dit
jaar niet doorgaan. Om jullie toch een kijkje te geven in de Kanjerlessen,
worden er korte filmpjes gemaakt in de groepen van een Kanjeractiviteit. In
de week van 22-26 maart 2021 komen deze op Klasbord te staan.
Hiernaast nog een leuke Kanjeroefening voor thuis. Een foto hiervan mogen
jullie sturen naar de groepsleerkracht.

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

Kalender
31 maart
1 april
6 april
8 april
20 april
21 april
27 april
3 mei t/m 14 mei
19 mei
21 mei
25 mei
26 t/m 28 mei

-

Uitreiking voorjaarsrapporten
Paaslunch en Paasviering
Tienminutengesprekken
Tienminutengesprekken
IEP toets groep 8
IEP toets groep 8
Koningsdag, iedereen vrijdag
Meivakantie
Luizencontrole
Koffieuurtje
Schoolreis groep 1 t/m 6 Kamp groep 7/8
-

onder voorbehoud
onder voorbehoud
onder voorbehoud
onder voorbehoud

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 mei 2021
Volg ons op
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