
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Lente in de klas 
Buiten laat het mooie weer nog wat op zich wachten, maar in groep 2 is 
het volop lente! U heeft het vast al gehoord... sinds afgelopen maandag 
lagen er eieren in de klas. Spannend, want wanneer zouden de eieren 
uitkomen? Afgelopen woensdag was het zover! De kinderen verdrongen 
zich om de bak om te zien wat er zou gebeuren. Wat bijzonder om te zien 
hoe de eieren uit komen en hoe zo'n klein kuikentje op zijn pootjes 
probeert te staan. Al weken kijken de kinderen ook naar hoe de 
kikkervisjes groeien..  van kikkerdril naar kikker. Sommige kikkervisjes 
hebben zelfs al pootjes! Wat heeft onze Schepper de wereld toch 
wonderlijk gemaakt!  
https://youtu.be/4b11sXGJE1E  

 
Communicatie 
Na twee heerlijke weken vakantie, hadden we maandag allemaal weer zin om te beginnen!  
We hebben weer een bijzondere periode achter de rug. Er waren wisselingen in het team, veel zieke kinderen, meerdere 
besmettingen en zelfs hele klassen die thuis moesten blijven. Soms lijken we bijna aan deze nieuwe situatie te wennen, maar 
het blijft een bijzonder schooljaar. Dingen gaan anders dan anders en we hebben veel moeten schakelen. Dit vraagt veel van de 
leerkrachten, de kinderen, maar ook van u als ouder. We merken ook dat we verlangen naar een ‘gewoon’ schooljaar.  
Gelukkig ervaren we op Het Anker vooral dat sommige dingen nog gewoon bij het oude blijven.  
Betrokken ouders, enthousiaste kinderen, een fijne sfeer in de groepen en een hecht, gedreven team. Allemaal lichtpuntjes, die 
we zeker in deze tijden extra koesteren! We zijn dankbaar en blij dat we ondanks alles een veilige plek voor de kinderen mogen 
zijn.  
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al schreef, missen we de ouders wel in de school. Ik hoop van harte dat jullie mij en mijn 
collega's weten te vinden bij vragen en opmerkingen. Loop gerust naar ons toe bij het hek, mail of bel als er dingen zijn. 
Communicatie vinden we erg belangrijk en we hebben u daarin hard nodig!  
 

Schoolreis en kamp 
Zoals reeds bekend is het schoolreisje verplaatst van dinsdag 25 mei naar maandag 28 juni. Alle buitenlocaties mogen 
open, dus het lijkt erop dat dit allemaal gewoon door kan gaan! 
Groep 1/2 gaat naar Dierenpark Amersfoort en groep 3 t/m 6 gaat naar de Spelerij in Dieren.  
Van maandag 21 t/m woensdag 23 juni gaat groep 7/8 op kamp naar Otterlo. Op donderdag 24 juni mogen ze een 
dagje uitrusten en op vrijdag 25 juni verwachten we ze weer op school.  
Verdere informatie over schoolreis en kamp volgt via een aparte brief. We hebben er al zin in! 
 
 

https://youtu.be/4b11sXGJE1E
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CITO Eindtoetsen 
In juni start de laatste ronde Cito toetsen. Vakken als begrijpend lezen, rekenen, spelling en 
technisch lezen worden in vrijwel alle groepen getoetst. Leerkrachten hebben ruimte in hun 
weekroosters gepland om de toetsen in alle rust te kunnen afnemen. We hopen op resultaten die 
bij iedere individuele leerlingen mogen worden verwacht! 
 
 

IEP 
Vóór de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. Onze kanjers hebben hard gewerkt! 
Volgende week verwachten we de uitslagen. Ze zijn dit jaar wat vertraagd, omdat er bij de landelijke normering meer 
tijd nodig is om de berekeningen uit te voeren.  Alle ouders en leerlingen zullen deze, zodra ze binnen zijn, in een 
gesloten envelop ontvangen.  
 

Continurooster 
Vanaf de heropening in februari draaien we als school een continurooster. Dit om het verkeer rondom het halen en wegbrengen 
zoveel mogelijk te beperken. We maken nu wat minder uren dan wettelijk gezien zou moeten. Op de lange termijn is dit geen 
probleem, omdat we in normale schooljaren juist wat te veel onderwijsuren maken. Aan het einde van 8 schooljaren hebben alle 
kinderen dus ruim genoeg onderwijsuren gehad.  
Na de zomervakantie zullen we terugkeren naar ons oude rooster. Een aantal ouders hebben het continurooster als prettig 
ervaren. Vorig jaar is hier ook al over gesproken en zijn er een aantal vragen uitgezet in de tevredenheidspeiling. Ik wil hier 
opnieuw naar kijken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ik vind het belangrijk dat dit onderzoek gedegen en 
onafhankelijk gebeurt. Daarom wil ik hier komend schooljaar de tijd voor nemen en een extern bureau vragen om dit onderzoek 
te leiden. Ik zal u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.   
 

Voorstellen Peter 
Beste ouder(s), verzorger(s)s en leerlingen van Kindcentrum Het Anker, 
sinds kort maak ik weer deel uit van het Ankerteam. 6 Jaar geleden maakte ik de overstap 
naar Kindcentrum Oranje Nassau in Nijkerk en nu bewandel ik de omgekeerde weg. Met veel 
plezier heb ik daar de afgelopen jaren gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast de laatste 
paar jaar ook als ICT-er. Het Anker is alleen nooit helemaal uit mij verdwenen en toen de 
vacature voor groep 7/8 langskwam was ik meteen weer enthousiast! Ik ben dan ook blij om 
een hernieuwde start te kunnen maken in Zwartebroek.  
Hieronder ziet u een foto van mijn gezin. Ik ben nog steeds (gelukkig) getrouwd met 
Annemarie. Mijn dochters Nadia (19), Maelisa (14) en Tirza (10) studeren (zitten op school) 
verloskunde/havo 2/groep 7. In mijn vrije tijd sport ik nog steeds graag, al komt hier 
tegenwoordig veel te weinig van. Daarnaast klus ik graag in en om ons huis. 
Mocht u meer van mij willen weten, spreek me gerust een keer aan! 
Hartelijke groet, 
Peter Mulderij 
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Avondvierdaagse 
Helaas.. ook dit jaar kan de avondvierdaagse niet doorgaan. Maar.. we hebben een fantastische AC die ook nu weer 
een leuk alternatief heeft bedacht! Alle kinderen krijgen deze week een tasje mee met een heus Avond4daagse 
pakketje. Samen met dat pakketje kun je dan meedoen aan de A4D Home Edition. Opgeven hiervoor kan gemakkelijk 
via deze website:  https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
Met de Home Edition bieden wij iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in 
hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je 
kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste wandeldag en de 
vierde mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s 
avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!  
 

Koffieuurtje 
Het koffieuurtje van vrijdag 21 mei kan helaas niet doorgaan.  
 
 
 

Kalender 
24 mei   – vrij i.v.m. 2e pinksterdag 
21 t/m 23 juni  -  kamp groep 7/8  
24 juni   –  groep 7/8 vrij 
28 juni   -  schoolreis groep 1 t/m 6 
 

Verjaardagen  

23 mei  - Gijs; welkom! 
24 mei  - Lilou; welkom! 
26 mei   - Doreen 
30 mei  - Sam 
  4 juni  - Leon; welkom! 
  6 juni  - Bas 
  8 juni  - Finn 
  9 juni  - Daniël 
10 juni  - Dex 
11 juni  - Iris 
12 juni  - Bente 
16 juni  - Meia 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 juni 2021 

Volg ons op  

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://nl-nl.facebook.com/Het-Anker-1662615424019757/

