
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Terugblik 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van weer een bijzonder schooljaar! Een jaar waarin er zowel in als buiten de 
school veel gebeurd is. We hoopten een 'normaal’ schooljaar in te gaan, maar helaas...  Ook dit jaar moesten we weer 
een aantal weken sluiten. Opnieuw moesten we over op digitaal onderwijs. Voor ouders, leerkrachten en leerlingen 
was dit flink schakelen. Wat waren we blij toen we weer naar school mochten! Er gaat immers niets boven een klas vol 
leerlingen met een leerkracht die fysiek onderwijs kan geven. We zijn echter ook dankbaar dat we ondanks alle 
veranderingen en aanpassingen, we de veilige haven mochten blijven voor de kinderen. We willen u bedanken voor 
uw vertrouwen in onze school en voor uw extra inzet gedurende dit jaar! 
 

Afscheid Marije, Sara en Gerco 
 Vorig jaar hebben we aan het einde van het schooljaar afscheid genomen van Marije Kooijstra. Dit 
was gelukkig niet van lange duur, want vanaf januari kon ze weer bij ons op school aan de slag in 
groep 1. Helaas moeten we nu opnieuw afscheid nemen. Zij zal na de zomervakantie gaan werken op 
de Vlindertuin in Voorthuizen. Helaas moeten we ook van haar duo Sara Lenis afscheid nemen.  Zij zal 
na de zomer gaan werken op een school in Arnhem.  
We zijn blij dat beide juffen in ons team mochten werken en zorg mochten dragen voor onze jongste 
kanjers. Ouders die afscheid willen nemen van deze juffen mogen dit doen in de laatste schoolweek 
op de juffendag, als de juffen na de schoolbel van 12.15 uur buiten op het plein de kinderen gedag 
zeggen. Na jaren op onze school te hebben gewerkt, gaan we ook afscheid nemen van meester Gerco 
van Straten. Gerco heeft ons de afgelopen jaren elke keer weer bijgestaan in verschillende groepen. Inmiddels is er 
geen leerling meer die meester Gerco niet gehad heeft! Hij heeft ons regelmatig uit de brand geholpen bij ziekte of als 
er een leerkracht onverhoopt niet voor de groep kon. We hebben dan ook het vermoeden dat we meester Gerco vast 
en zeker nog weleens terug zullen zien op Het Anker, want we weten hem wel te vinden!! Meester Gerco zal volgende 
week afscheid nemen in de groep.  
We willen Marije, Sara en Gerco Gods zegen, veel succes en plezier toewensen in hun verdere loopbaan en 
werkzaamheden!  
 

NPO 
De afgelopen tijd heeft u in de media vast gehoord of gelezen over het Nationaal Programma Onderwijs. Dit 
programma richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt de komende 
2,5 jaar in totaal € 8,5 miljard beschikbaar. Voor PCO Gelderse Vallei betekent dit dat we in de periode 2021-2023 ca. 
2 miljoen euro per jaar ontvangen. Inmiddels is er een menukaart beschikbaar waaruit scholen interventies kunnen 
kiezen die bij hun locatie passend zijn. Onze ambitie is om hierin keuzes te maken die duurzaam zijn en dus niet 
alleen op de korte, maar ook op de lange termijn zullen bijdragen aan kwalitatief beter onderwijs.  
Binnen PCOGV is er een projectgroep opgericht welke de scholen zullen ondersteunen bij het voorbereiden, inzetten 
en verantwoorden van de interventies. De MR van onze locatie zal hierover verder geïnformeerd worden en om 
instemming voor het definitieve plan worden gevraagd.  
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Juf Hanneke 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
Jullie zien mij steeds vaker terug op school en ik geniet ervan weer aan de slag te kunnen op de leukste school van 
Zwartebroek. 😊  
Door een lichte beroerte in april 2020 kon ik met beide ogen in mijn linker gezichtsveld niets zien (hemianopsie) en 
had ik moeite met het snel verwerken van informatie. Het visuele probleem heb ik in het afgelopen jaar door middel 
van restitutietrainingen weg getraind; ik kan alles weer zien en kan weer deelnemen aan het verkeer. 
Nu ben ik vanaf januari aan het re-integreren op school en hierbij krijg ik begeleiding. Ik werk nog op therapeutische 
basis naast juf Daniëlle en juf José. Door weer op school te zijn en taken uit te voeren, train ik in de praktijk mijn 
informatieverwerking, uithoudingsvermogen en concentratie. In deze periode helpen jullie mij door informatie of 
afspraken te mailen, zo kan ik het nog even na lezen.  Tot de zomer ben ik op maandag en dinsdag in de ochtend op 
school. Na de zomer hoop ik op de woensdag, donderdag en vrijdag een steeds groter deel van mijn taken te kunnen 
oppakken. Wanneer we elkaar op school tegenkomen, zullen jullie van dit alles misschien iets merken. Daarom vind ik 
het fijn om bovenstaande met jullie te delen. Zijn er bijzonderheden of vragen mail gerust. 
Met vriendelijke groet, juf Hanneke Berg 
 

Geslaagd! 
Wat zijn we trots! Juf José en juf Sara zijn geslaagd voor de opleiding! Wij wisten natuurlijk al dat 
het steengoede juffen zijn, maar nu hebben ze ook hun diploma binnen! Gefeliciteerd!  
 

Schoolrooster en inloop 
Zoals bekend verwachten we na de zomer weer terug te gaan naar ons oude rooster. We kunnen ons voorstellen dat u 
de tijden misschien wat vergeten bent, dus nog even voor de zekerheid het overzicht van de schooltijden na de zomer. 
Tussen de middag zullen alle leerlingen naar huis gaan of overblijven o.l.v. Brood en Spelen zoals we dat gewend 
waren. 

 Groep 1 Groep 2/3/4 Groep 5/6/7/8 
Maandagmorgen 8.30 - 12.00  8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 

 
Maandagmiddag 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 

 
13.15 - 15.15 
 

Dinsdagmorgen 8.30 - 12.00 
 

8.30 - 12.00 
 

8.30 - 12.00 
 

Dinsdagmiddag 13.15 - 15.15 
 

13.15 - 15.15 
 

13.15 - 15.15 
 

Woensdagmorgen 8.30 - 12.15 
 

8.30 - 12.15 
 

8.30 - 12.15 
 

Donderdagmorgen 8.30 - 12.00 
 

8.30 - 12.00 
 

8.30 - 12.00 
 

Donderdagmiddag 13.15 - 15.15 
 

13.15 - 15.15 
 

13.15 - 15.15 
 

Vrijdagmorgen vrij 8.30 - 12.00 
 

8.30 - 12.00 
 

Vrijdagmiddag vrij vrij 
 

13.15 - 15.15 
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Brood en Spelen 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de informatie van Brood en Spelen betreffende de tussenschoolse opvang. 
Hierin staat ook hoe u uw kind kan aanmelden voor het overblijven. Deze informatie kunt u ook op onze website 
vinden. 
 

Inloop groep 1/2 en kijklessen 
We hopen dat we na de zomer weer ouders in de school mogen verwelkomen. Indien de maatregelen dit toelaten, 
mogen de kinderen en de ouders van groep 1/2 vanaf 8.20 uur de school in. U kunt uw kind dan in de klas brengen.  
's middags gaan de kleuters tegelijk met de andere leerlingen om 13.15 uur naar binnen. 
We zullen gedurende het jaar ook voor alle groepen kijklessen organiseren. Zo kunt u een les bijwonen in de groep 
van uw kind. 
 

Afscheid groep 8 
Aanstaande dinsdag 13 juli nemen we afscheid van onze kanjers uit groep 8.  De leerlingen van 
groep 7/8 zullen die middag de musical om 12.15 uur opvoeren voor alle leerlingen van de school 
en voor de opa's en oma's. 's Avonds is de musical nogmaals voor alle gezinnen van de leerlingen.  
Het ceremoniële gedeelte zal ook in het dorpshuis plaatsvinden. 
Op donderdag 15 juli om 10.00 uur komen de leerlingen van groep 8 afscheid nemen en zullen ze 
in alle groepen trakteren. Verder hebben ze na dinsdag geen les meer en start voor hen al de 
zomervakantie!  
We zullen afscheid nemen van een heerlijke en enthousiaste klas! We gaan jullie missen Bas, 
Danica, Fiene, Floor, Jouke, Levi, Lieke, Luca, Manouk, Max, Mitch, Nick de Lelij, Nick Kamphorst, 
Niels, Quinta, Stef, Thijs, Tobian en Vanne!  
We wensen jullie en mooi afscheid, een knallende musical, een ontspannen zomervakantie en natuurlijk een hele 
goede start op jullie nieuwe school! We hopen dat je nog eens langskomt!  

 
Parro en jaarkalender 
Na de vakantie zullen we gebruik gaan maken van een andere ouderapp i.p.v. Klasbord, namelijk Parro. Via de mail 
zult u t.z.t. een instructie ontvangen over deze app. In deze app zullen ook alle data voor het volgende schooljaar 
komen te staan. Er zal dus geen gedrukte jaarkalender meer komen.  
 

Vrijwilligers bedankt  
Zonder uw hulp is het organiseren van alle extra activiteiten niet mogelijk. Daarom is het ook heel erg 
fijn te zien hoeveel hulp er door alle ouders wordt aangeboden gedurende het schooljaar. De kinderen 
en de leerkrachten van het Anker willen u daarom bedanken! We hopen dat we ook volgend jaar weer 
op uw hulp mogen rekenen!  
 

Onraad op school 
Mocht u in de zomervakantie iets verdachts zien rondom de school of iets willen melden (bijv. een ruitbreuk), dan 
kunt u contact opnemen met de familie Dekker. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 0342-461000. Het plein 
zal in de vakantie worden afgesloten.  
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Nieuwe gymschonen en -kleding 
Wilt u in de zomervakantie even checken of uw kind nog passende gymkleding en schoenen heeft? Na de 
zomervakantie zullen we weer in de gymzaal in Terschuur gymmen. Wilt u zorgen voor schoenen met een stevige 
zool? Bedankt!  
 

Zomerrapporten 
Op woensdag 14 juli zullen alle leerlingen hun rapport mee naar huis krijgen.  
 

Zomervakantie en start nieuwe schooljaar 
Op donderdag 15 juli om 14.00 uur start de zomervakantie voor de leerlingen van groep 1. Voor de leerlingen van 
groep 2 t/m 7 is dat op vrijdag 16 juli om 11.45 uur. Op maandag 30 augustus verwachten we alle leerlingen weer 
om 8.30 uur op school.  
We wensen u en jullie allemaal een heerlijke, ontspannen zomervakantie toe!  
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Verjaardagen  

Juni 
  4 - Leon: welkom! 
16 - Aidan: welkom! 
Juli 
  9 - Sela 
11 - Lars v/d B. 
12 - Ties 
13 - Fem 
14 - Thijs 
15 - Jara 
18  - Tess: welkom! 
21 - Mees: welkom! 
24 - Amelie 
27 - Sef 
29 - Lieke 
29 - Kesper: welkom! 
31 - Nick K. 
Augustus 
  4 - Quinta 
  5 - Levi 
  5 - Jedidjah 
  6 - Jiddo 
13 - Morris 
20 - Daaf 
22 - Fiene 
30 - Floor 
September 
  1 - Lynn 
  2 - Nova 
  3 - Tijn 
  5 - Evi 
  6 - Aline 
10 - Fem v. M. 
12 - Saige 
16 - Noor 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 september 2021 

Volg ons op  

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

