
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bruiloft juf Anne 
Afgelopen vrijdag trouwde onze juf Anne met haar Martin, 
wat een prachtige dag!  
De kinderen uit groep 5, 6 en 7 hadden samen met juf 
Tirza alles prachtig versierd. Een groot ‘opblaasbruidspaar’, 
ballonnenboog (bedankt Boev!), slingers, bloemetjes en 
ballonnen sierden het plein. Het was een heuse 
feestlocatie!  
De kinderen hadden onder leiding van juf Tirza een lied 
mét dans ingestudeerd. Er was heerlijke taart, een leuke 
quiz en wat zag iedereen er mooi uit. We hebben genoten! 
Wij wensen Anne en Martin heel veel geluk, liefde en 
vooral Gods Zegen in hun huwelijk!  

 
Doorschuifmoment 
Op dinsdag 29 juni schuiven alle leerlingen een half uurtje door naar hun nieuwe groep! Een half uurtje kennismaken 
met de andere combinatiegroepen en met de juf of meester! Waar mogelijk sluiten ook nieuwe leerlingen en collega’s 
aan.  
 

Studiedag vrijdag 2 juli 

Het Ankerteam heeft een studiedag gereserveerd om diverse 
onderwijsinhoudelijke zaken te regelen. Wij hebben o.a. een uitgebreide 
overdracht van de leerlingen naar de volgende leerkracht. Daarnaast praten wij ook 
over ons schoolplan. Wat worden onze ambities voor de komende jaren?  
Deze dag is vrijdag 2 juli. Alle leerlingen zijn dan vrij van school. 
 

Formatie 
De gesprekken rondom de formatie zijn op school afgerond. Op 
schoolniveau hebben wij alles gereed. Wij mogen dit echter pas 
op vrijdag 25 juni communiceren, als ook de gehele stichting 
PCO Gelderse Vallei alles rond heeft. Dan brengen alle scholen 
van de stichting tegelijkertijd het formatieplaatje naar buiten. 
Nog even geduld dus…  

 

 



 
 
 

 

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

Afscheid groep 8 
Er wordt al hard geoefend door groep 7/8 voor de musical. De liedjes klinken met 
regelmaat door de gangen! Op dinsdagavond 13 juli nemen we afscheid van onze kanjers 
uit groep 8. Zoals het er nu naar uitziet, mogen er maximaal 100 mensen in de Belleman, 
mits de versoepelingen doorgaan zoals gepland. Dit betekent dat ook dit jaar de avond 
alleen voor genodigden zal zijn. ‘s Middags zullen wij onder schooltijd een extra 
voorstelling organiseren voor alle kinderen van de school.  
 
 
 

Kalender 
21 t/m 23 juni  -  kamp groep 7/8  
24 juni   –  groep 7/8 vrij 
28 juni   -  schoolreis groep 1 t/m 6 
29 juni  - doorschuifmoment 
 

Verjaardagen  

17 juni  - Nathan 
20 juni  - Elina 
21 juni  - Twan 
25 juni  - Josje 
28 juni  - Fiene 
  1 juli  - Julia 
  1 juli  - Elynn 
  5 juli  - Senna 
  7 juli  - Maud 
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Volg ons op  

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

