
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Feest! 
Wat zijn we het jaar goed begonnen! Op woensdag 29 oktober was het groot feest op Het 
Anker. Er stond een prachtige ballonnenboog van Boev bij de ingang en alles was door de 
AC mooi versierd! We begonnen de dag met een feestelijke, muzikale opening in de 
Belleman. Jan en Mischa van Drum4fun hebben de hele ochtend met alle kinderen muziek 
gemaakt. Tussendoor kregen alle kinderen heerlijke poffertjes van de Tolboom. Het was 
een feestelijke, gezellige ochtend die we afsloten met een prachtige voorstelling, waarbij 
ook alle ouders aanwezig konden zijn. We hebben genoten van deze 
dag!  Bedankt AC, de Tolboom, Boev en de Belleman! Mede dankzij jullie 
was het een geslaagd feest! 

  

 
 
 

Tien minuten gesprekken  
Voor alle groepen zijn er deze week op de maandag en de donderdag tien minuten gesprekken. Voor het eerst liep het inplannen 
hiervan via Parro. Het was even zoeken, maar uiteindelijk is het voor iedereen gelukt een gesprek in te plannen, fijn!  We hopen 
op fijne en constructieve gesprekken met elkaar. 
 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie start voor groep 1 op donderdag 14 oktober om 15.15 uur, voor de 
groepen 2, 3 en 4 op vrijdag 15 oktober om 12.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 ook 
op vrijdag maar dan om 15.15 uur. Wilt u in de vakantie een grondige luizencontrole 
doen bij uw kind(eren)? Alvast bedankt! We willen u en jullie alvast een fijne 
herfstvakantie toewensen!  

 
Studiedag 25 oktober 
Op maandag 25 oktober na de herfstvakantie, zijn alle leerlingen vrij van school. Op deze dag zal het team van Het 
Anker andere scholen bezoeken om inspiratie op te doen voor de nieuwbouw. Wij zullen daarna bij elkaar komen om 
dit uit te wisselen en te praten over onze wensen voor de nieuwe school. Verder zullen wij samen praten over de 
ondersteuning in de groepen en wat er verder nog nodig is om de leerlingen te ondersteunen. We hopen op een 
goede studiedag!  
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Nationaal schoolontbijt en dankdag  
Op woensdag 3 november staan er twee activiteiten gepland. We zullen samen 
ontbijten en aansluitend vieren we Dankdag voor Gewas en Arbeid. We beginnen 
met het gezamenlijk ontbijt. Thuis dus niet (teveel) eten! En… pyjama of onesie 
aantrekken mag (is niet verplicht, maar als je het wel doet, gewone kleding 
meenemen naar school om na het ontbijt om te kleden)! Na het schoolontbijt willen we in de klassen met elkaar onze 
viering voor dankdag houden.  
 

Dag van de leerkracht 
Dinsdag 5 oktober was het de dag van de leerkracht. Door de AC werden we in het zonnetje gezet met een heerlijke Gelderse 
Verleiding! Dank jullie wel!  
 

Afvalscheiding  
Tot op heden werd op school alleen het papier apart ingezameld. Binnenkort brengen we hier verandering in. In iedere klas komt 
een prullenbak voor PMD, groen, restafval en papier. Op die manier gaan wij ons steentje bijdragen aan een duurzame wereld. In 
de klassen zullen we hier ook aandacht aan geven. 
  

Terugblik sportdag 
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde sportdag. Net als de vorige keer 
werden voor deze editie de leerlingen van De Zaaier en Het Anker gemengd. Op de 
velden werden de spelletjes en sporten lekker fanatiek gespeeld en heerste er een 
gezellige en sportieve sfeer! Terwijl de zon steeds vaker doorbrak, kwamen er ook 
steeds meer ouders kijken. Wat fijn dat dit weer kon! We danken Revival en 
Terschuurse Boys voor hun uitstekende organisatie en ook de ouders die een 

groepje begeleidden zijn 
we zeer erkentelijk! 
Op de website van de 
sportvereniging 
verschijnt binnenkort 
een fotoreportage, dus 
hou die in de gaten. 
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Raamschilderingen 
Vrijdag 8 oktober was er een aantal ouders die ons hebben geholpen om de school nog 
gezelliger te maken. Ze hebben 3 prachtige raamschilderingen gemaakt! Vanwege dit grote 
succes zullen we binnenkort weer een middag organiseren en hopen we op een aantal 
vrijwilligers! 

 
 

 
 

Be active 
Bij de nieuwsbrief vindt u een flyer waarop alle activiteiten staan die BeActive ook deze vakantie weer organiseert. Er 
staan weer veel leuke dingen tussen, die de moeite waard zijn.  
 

Afscheid Amber 
Aanstaande donderdag zal Amber Dubbeld voor het laatst bij ons op school zijn en afscheid nemen van haar klas en 
onze school. Zij zal in de herfstvakantie, samen met haar gezin, verhuizen naar Lippenhuizen in Friesland. We willen 
Amber heel veel succes en plezier wensen op haar nieuwe school. We hopen dat je daar ook snel weer je plekje zult 
vinden! We gaan je missen Amber! 

 
Voorstellen stagiaire 
Hallo allemaal! Mijn naam is Nellie Ekhart en ik mag elke dinsdag stagelopen in groep 1/2 bij Juf 
Rinske. Sinds dit schooljaar ben ik begonnen op de Pabo (deeltijd) aan de Marnix Academie in 
Utrecht. Ik ben 39 jaar oud en woon met mijn man en vier dochters in Amersfoort. Als ik geen juf 
ben of niet zelf naar school hoef breng ik post rond. Verder houd ik erg van zingen en lezen. Ik hoop 
dit jaar veel te leren van en met de kinderen! 
 

Verkiezing nieuw MR lid 
In onze medezeggenschapsraad hebben twee ouders zitting: Lisette Demmers (moeder van Tygo en Marlou) en Geert Eling 
(vader van Job, Nathan en Ben). In januari verloopt de termijn van Geert, die tevens voorzitter is. De zittingstermijn voor de MR is 
drie jaar. Geert heeft aangegeven na deze termijn te willen stoppen. Wij willen Geert via deze weg nu alvast bedanken voor zijn 
inzet in de afgelopen jaren!  
Nu vraagt u zich misschien af, wat is eigenlijk de MR en wat doen ze? 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het 
onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs. De leden van de MR worden voor een periode 
van drie jaar gekozen en bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. 
We zijn vanaf januari op zoek naar een nieuw lid voor de MR. Belangstellende ouders kunnen zich kandidaat stellen voor vrijdag 
12 november bij Andrea Marantika. Ook als u wat meer wilt weten over de taken van de MR, dan bent u van harte welkom om 
even langs te komen voor meer informatie.  
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Juf Hanneke 

Het re-integratietraject van juf Hanneke gaat helaas niet zo snel als wij en zij zelf graag zouden willen. Ze geniet van 
de kinderen en het lesgeven, maar het kost allemaal erg veel energie. Daarom zullen de kinderen van groep 3 en 4 de 
komende periode juf Hanneke minder vaak voor de klas zien. In haar re-integratietraject zal zij zich naast het werk 
voor de klas ook richten op andere activiteiten binnen de school. 
 
 

 
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.  

 

Verjaardagen in oktober  

  4  –  Ben 
  4 - Tijn 
  7 - Jack 
12 - Job 
12 - Pippa; welkom! 
13 - Laura 
15 - Marlou 
19 - Liam; welkom! 
19 - Puck; welkom! 
23 - Ties  
    
    
    
    

  
Volg ons op  

 

    
    
    
    
    
    
    

 

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

