
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief 
U ontvangt deze nieuwsbrief wat eerder dan gepland, omdat er deze maand veel activiteiten zijn op school. Gaat u er 
even rustig voor zitten, want deze brief staat boordevol belangrijke informatie!  
 

Start nieuwe jaar 
Wat is het fijn om alle kinderen weer op school te hebben! We 
genieten er ook van om u als ouder steeds meer te kunnen 
ontmoeten!  
Met het team zijn we vorige week met elkaar gestart en hebben we 
ook Gods Zegen gevraagd voor het nieuwe jaar. We stonden samen 
stil bij de belangrijke, maar vooral prachtige taak die we als school 
hebben. Wij mogen door ons werk heen het verschil maken voor alle 
kinderen op Het Anker. We geloven dat God ons werk wil zegenen en 
dat we mogen opstaan en mogen schitteren! (Jesaja 60:1).  Zo 
kunnen we voor de kinderen, voor u als ouder maar ook voor elkaar 
een licht zijn!  We zijn het jaar goed gestart en zien uit naar een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen en een 
fijne samenwerking met u allemaal! 
 

‘Klaar voor de start!’ 
Wat hebben we vanmorgen genoten! Met groep 1 t/m 8, de leerkrachten, ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes 
hebben we het jaar geopend! De zon scheen en wat was het fijn dit met elkaar te kunnen doen!  
We luisterden naar het verhaal van de vier vrienden, we hebben gezongen en we hebben Zijn zegen over dit jaar 
gevraagd, want dan zijn we pas écht klaar voor de start!  
 

Voorstellen stagiaires 
Mijn naam is Abe Nout, ik ben het broertje van Juf Anne. Ik kom het komende jaar stage 
lopen op Het Anker, ik heb daar enorm veel zin in. Ik loop het eerste half jaar stage bij groep 
7/8 op de dinsdag. Ik ben 21 jaar en woon in Putten, ik studeer op de Christelijk 
Hogeschool Ede. Ik vind het leuk om te klussen in mijn vrije tijd. Ik houd veel van dieren, 
vooral honden. Zelf heb ik ook een hondje waar ik graag mee wandel. Ik heb erg veel zin in 
komend jaar, en hoop er samen met de kinderen een leuke tijd van te maken!  
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Mijn naam is Michelle Dekker. Ik ben 21 jaar en woon samen met mijn ouders in het buitengebied van Stroe. Op 
de donderdag en op de vrijdag ben ik te vinden in groep 5-6. Ik studeer aan de Marnix Academie en zit in mijn 
3e leerjaar. Naast het lesgeven op school vind ik het ook leuk om turnles te geven en om zelf te turnen. Ik heb 
heel veel zin in mijn stage op Het Anker!  
 

Parro en kalender 
Binnen een aantal dagen waren bijna alle ouders aangemeld voor Parro, heel fijn! Zo kunt u meekijken en lezen 
wat er in de klas gebeurt. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Zo mist u 
geen informatie.  In Parro zullen ook alle agenda items komen te staan. Er is dit jaar dus geen geprinte jaarkalender, 
maar alle data vindt u in de agenda in Parro. Handig, want zo heeft u het altijd bij de hand!   
   

Informatieavond  
Op woensdag 15 september vindt de informatieavond plaats. We vinden het fijn u hiervoor echt live te ontmoeten en 
op school uit te nodigen! In verband met de maatregelen kunnen niet alle ouders tegelijk en daarom zullen we de 
avond in meerdere rondes verdelen.  
De tijden zijn als volgt;   
Ronde 1: 18.30 - 19.15 Groep 1, groep 3 (helft), groep 5, groep 7  
Ronde 2: 19.30 - 20.15 Groep 2, groep 3 (helft), groep 4, groep 6, groep 8   
  
Groep 3 1e ronde van 18.30 – 19.15;  
Benthe, Floor, Morris, Chenaya, Dex, Liv, Lola, Marlou, Noor, Fiene. 
 
Groep 3 2e ronde van 19.30 – 20.15;  
Quinn, Lynn, Sam, Ayanne, Mik, Josje, Laura, Milan, Zowi, Sef. 
 

Schoolfotograaf 
Op maandag, 13 september komt de schoolfotograaf, dus… zorgen we voor mooie kleren en natuurlijk een stralende 
lach!!   
De gezinsfoto met de broertjes en zusjes kan ook gemaakt worden. Ouders voor wie dit geldt, worden verzocht rond 
8.15 uur te komen met hun jonge kinderen. Als het weer goed is, verzamelen we op het plein en worden de gezinnen 
één voor één naar binnen geroepen. Bij slecht weer zorgen we voor krukjes in de hal en/of de 
gemeenschapsruimte met voldoende tussenruimte.   
  

Sportdag, vrijwilligers gevraagd!  
Op vrijdag 24 september vindt de jaarlijkse sportdag samen met De Zaaier plaats. Meer informatie volgt binnenkort, 
maar voor u is het goed om te weten dat groep 1 t/m 4 's ochtends aan de beurt is en  groep 5 t/m 8 in de middag, 
zij hebben ’s ochtends nog gewoon les. Om deze dag goed te laten verlopen zijn we op zoek naar ouders die een 
groepje kunnen begeleiden. U kunt zich opgeven door te mailen naar peter.mulderij@pcogv.nl  
Helaas is het i.v.m. met de coronamaatregelen nog niet toegestaan dat ouders komen kijken. 
 

Wasouder 
Jarenlang deed Willeke de Wachter elke vrijdag de was voor ons. Nu zij geen kinderen op onze school heeft, zijn we op 
zoek naar een andere ouder die dit op zich wil nemen. Het gaat om 1 wasmand per week met doekjes, theedoeken en 
handdoeken. Wie o wie wil dit voor ons doen? U kunt zich opgeven bij Andrea.  
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Feestelijke opening schooljaar  
We hebben het gemist om met alle kinderen van de school feest te kunnen vieren en 
we vonden het jammer dat vorig jaar veel activiteiten geen doorgang konden vinden. 
Daarom is het tijd voor een feestje! Op woensdag 29 september willen we het jaar 
feestelijk openen. Deze dag zal een echte feestdag worden voor alle groepen! De 
voorbereidingen zijn in volle gang, meer informatie volgt nog… 
  

 
Kanjertraining  
De eerste week van het schooljaar is het Kanjerweek in de klassen. Alle kanjerafspraken worden opgefrist 
en er worden belangrijke oefeningen gedaan. We leren elkaar (nog) beter kennen door het doen van 
kennismakingsspellen. We herhalen de betekenis van de petten, we doen vertrouwensoefeningen en we 
maken met elkaar afspraken voor in de klas. Zo starten we het jaar goed!  
  

Creamiddagen (gr. 5 – 8)  
Misschien weet u het nog... een aantal jaren geleden was er elke vrijdagmiddag op Het Anker de creamiddag! Vele 
oud-leerlingen hebben hier nog mooie herinneringen aan. Er werd gebakken, geknutseld, gezaagd, 
gegutst en geschilderd. Het waren altijd heerlijke middagen waar de kinderen, leerkrachten én de ouders van 
genoten! Helaas zijn we er toentertijd mee gestopt, omdat er niet genoeg vrijwilligers waren... maar wat 
zouden we deze middagen graag weer terugzien op Het Anker! Alleen dat kan niet zonder uw hulp!! 

Tijdens de creamiddag gaat u alleen, of samen met een andere ouder, met een klein 
groepje aan de slag. Dit kan van alles zijn: knutselen, drama, techniek, koken, 
schilderen, fotografie... Bent u een ouder die hier enthousiast van wordt? Of is er een 
opa, oma, broer, zus, oom of tante die hier enthousiast van wordt? Dan kunnen we uw 
hulp heel goed gebruiken! U gaat aan de slag met een groepje van maximaal acht 
kinderen met een activiteit. De activiteit mag iets zijn wat u zelf heeft bedacht, maar u 
kunt ook de leerkracht voor input vragen. De kinderen werken ongeveer drie a vier 
vrijdagen aan de activiteit en wisselen daarna. Het is dus gewenst dat u minimaal drie 
vrijdagmiddagen beschikbaar bent of een veelvoud hiervan. De creamiddagen zijn vaak 
gezellige en samenhorige middagen waarin een ontspannen sfeer heerst en kinderen kennismaken met andere 
disciplines. Binnenkort kunt u zich via Parro aanmelden. We hopen op heel veel aanmeldingen, zodat deze middagen 
spoedig weer van start kunnen gaan!   
  

Tien minuten gesprekken  
Op maandag 11 en donderdag 14 oktober zullen de 10 minuten gesprekken plaatvinden. Zet deze dus vast in uw 
agenda! De inschrijvingen zullen deze keer ook plaatsvinden via Parro.   
 

Luizencontrole 
A.s. woensdag 8 september vindt de luizencontrole plaats. Wilt u zorgen dat uw kind zijn/haar haar gewassen heeft 
en dat ze geen vlechten en gel in hun haren hebben? Dat maakt het controleren een stuk makkelijker! Bedankt!  
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Kalender 
Zoals eerder genoemd vindt u voortaan alle belangrijke data in Parro. Zo heeft u de agenda altijd bij de hand. We 
willen u via deze weg vast attenderen op een aantal belangrijke data en aandachtspunten:  

- We hebben 5 studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn van school: maandag 25 oktober, vrijdag 
25 februari, woensdag 23 maart, dinsdag 19 april en vrijdag 24 juni  

- Op de volgende vrijdagmiddagen zijn alle leerlingen vrij; 3 december i.v.m. Sinterklaas, 24 
december i.v.m. de kerstvakantie en op 8 juli i.v.m. de zomervakantie.  

 
maandag 13 september  – schoolfotograaf  
woensdag 15 september  – informatieavond  
vrijdag 24 september  – sportdag  
woensdag 29 september  – feestdag   
maandag 11 oktober  – 10 minutengesprekken  
donderdag 14 oktober  – 10 minuten gesprekken  
maandag 18 oktober  
t/m vrijdag 22 oktober  – herfstvakantie  
maandag 25 oktober  – leerlingen vrij i.v.m. studiedag  
 

Verjaardagen in september  

  1  –  Lynn  
  2 - Nova 
  3 - Tijn 
  5 - Evi 
  6 - Aline 
10  - Fem 
12 - Saige 
16 - Noor 
22 - Liv 
25 - Floor 
29 - Chenaya 
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https://nl-nl.facebook.com/Het-Anker-1662615424019757/
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