Webinar andere schooltijden
Zoals eerder vermeldt, zal a.s. donderdag 18 november om 19.30 uur de webinar andere schooltijden plaatsvinden. De

link hiervoor zal op Parro geplaatst worden. We hopen van harte dat u hierbij aanwezig kunt zijn.

Wie zoet is krijgt lekkers…..
Op woensdag 1 december mogen alle leerlingen van Het Anker hun gymschoen zetten.
Eens kijken of de Sint onze school nog weet te vinden...
Op vrijdagmorgen, 3 december zal Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek
brengen aan Het Anker. Let op, ook alle leerlingen van groep 1 zijn deze morgen
welkom op school! De groepen 5-8 maken voor elkaar een surprise en een gedicht. Op
het lootje, dat afgelopen vrijdag is getrokken, staan belangrijke aanwijzingen. Wilt u dit
samen met uw kind(eren) goed doornemen? Zo zorgen we er met elkaar voor, dat ieder
kind een fijne morgen heeft! We hopen op een heerlijk morgentje en op 3 december zijn
alle leerlingen om 12.00 uur vrij van school!

Nationaal schoolontbijt en Dankdag
Een heerlijk gevulde tafel, vol met lekkere broodjes, beleg en
drinken. Wat een goed begin van deze Dankdag. De AC heeft
weer geholpen met het klaarzetten en Bakkerij Koot heeft
gezorgd voor heerlijke broodjes,
bedankt allebei!
Na het nuttigen van een heerlijk
ontbijt, hebben we in de klassen
een viering gehouden. Waarom
vieren we eigenlijk Dankdag?
Welke dingen hebben we om dankbaar voor te zijn? Gelukkig konden we heel veel
dingen bedenken. Mooi om hier samen even bewust bij stil te staan. We hebben daar
met elkaar God voor gedankt en liederen voor Hem gezongen.

Kerstviering
Helaas moeten we i.v.m. de maatregelen ervoor kiezen om de viering op school te
doen, zonder ouders. We doen dat in de vorm van een kerstdiner in de eigen groep
en een gezamenlijke viering. De kerstviering zal zijn op woensdagavond 22
december. De kinderen worden vanaf 16.45 uur op school verwacht, in hun mooiste
kleren. Meer informatie volgt nog via Parro.

MR
Op de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we twee reacties ontvangen. Er is vanaf januari één plek in de MR,
daarom mag er gestemd worden. Beide kandidaten zullen zich hieronder u voorstellen.
Mijn naam is Lijntje Tollenaar-Pronk. Onze kinderen Nicolaes, Elisabeth en Berend
zitten in groep 2, 4 en 5 van Het Anker. Ik heb Engels en Mediaevistiek gestudeerd
aan de universiteit van Groningen. Beide studies heb ik cum laude afgerond.
Vervolgens ben ik gepromoveerd in Leiden. Ik ben in 2003 begonnen met lesgeven
(Nederlands) aan het Talencentrum van de Universiteit van Exeter in Engeland.
Daarna ben ik als zelfstandige les gaan geven (Engels en Nederlands) aan
studenten en expats van over de hele wereld, in het klaslokaal en online,
groepslessen en privélessen. Ook heb ik een aantal boeken met studiemateriaal
voor studenten en docenten geschreven. Van goed, degelijk basisonderwijs hebben
leerlingen hun hele leven profijt. Op grond van mijn jarenlange leservaring als
zelfstandige hoop ik als lid van de MR van Het Anker ideeën te kunnen delen voor
efficiënter onderwijs zodat het basisonderwijs aan onze kinderen nog beter wordt.
Ik ben Robert Druijff 43 jaar en getrouwd met Marieke. We wonen samen met onze
kinderen Lieke en Chiel al enkele jaren met veel plezier in de nieuwbouwwijk "
dwarsakkers " in Zwartebroek. Lieke is na vele jaren vol plezier net van Het Anker af en
inmiddels gesetteld in het voortgezet onderwijs. Chiel zit inmiddels in groep 5 en heeft
het ook bijzonder naar zijn zin. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een parket
bedrijf. Hier zijn we gespecialiseerd in het leveren en leggen van voornamelijk houten
vloeren. Binnen dit bedrijf ben ik verantwoordelijk voor de verkoop, inkoop en de
planning, een drukke maar leuke baan waar ik veel energie uithaal. Ik zag in de
nieuwsbrief voorbij komen dat er iemand wordt gezocht om zitting te nemen in de MR.
Persoonlijk vind ik het de verantwoording van de ouders om de school mede draaiende
te houden door waar het kan, een steentje bij te dragen. Ik ken denk ik de meeste
ouders wel waardoor ik van mening ben een goede aanvulling te zijn en een makkelijk
aanspreekpunt. Ik denk dat de meeste mensen mij wel kunnen vinden waar nodig, hopelijk tot snel!
Via deze link kunt u uw stem uitbrengen: https://nl.surveymonkey.com/r/YZGGPK5

Rapporten
Misschien is het u al opgevallen in de jaarkalender. Vanaf dit schooljaar zullen er nog twee schoolrapporten meegeven
worden. In de afgelopen jaren merkten we dat het eerste rapport geen goed beeld gaf van uw kind. Er waren nog te
weinig cijfers, waardoor er soms een vertekend beeld kon ontstaan. Een gesprek is dan veel waardevoller. Daarom
hebben we in oktober de gesprekken gevoerd en zullen in februari de rapporten meegegeven worden. Dan kunt u ook
de cito resultaten hierop terugvinden. De weken na het rapport vinden dan de tien minuten gesprekken weer plaats. In
juni volgt het tweede rapport. De week daarna zijn er facultatieve gesprekken. Mochten er tussentijds vragen zijn over
uw kind, dan weet u ons uiteraard te vinden!

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

Zending – Roma gyerekeknek (voor Romakinderen)
Dit schooljaar zetten we ons in voor Romakinderen. Romakinderen in West
Oekraïne, in het gebied de Unterkarpaten, hebben vaak heel jonge ouders die
zonder opleiding en werk zitten. Daardoor hebben de kinderen slechte
vooruitzichten. Ze mogen naar school, maar ze beginnen daar met een
achterstand en worden gediscrimineerd. Vervolgens worden ze van school
verwijderd en groeien ze op in het Romakamp. Stichting Hulp Oost-Europa
slaat een brug tussen de toestand in het Romakamp en de gewone school
door middel van speciale scholen. Dit blijkt succesvol: na enkele jaren
onderwijs op zo’n school vinden de meeste
Romakinderen wél aansluiting bij het reguliere onderwijs. Op de speciale school wordt de
basis gelegd voor sociaal geaccepteerd gedrag, hygiëne, lezen en schrijven. Verdeeld over
zeven locaties krijgen in totaal ± 300 Romakinderen dagelijks onderwijs of
huiswerkbegeleiding. Daarnaast ontvangen zij dagelijks een maaltijd. Bijna alle kinderen die
het onderwijs op de kleuterscholen volgen, stromen door naar reguliere staatsscholen. Het
Anker zal zich dit schooljaar inzetten om deze kinderen te ondersteunen in het onderwijs. Om
het doel te introduceren vindt er een kleurplatenwedstrijd plaats. Alle kinderen kleuren een
tekening. Hier worden enkele winnaars uit gehaald. De kinderen kunnen een rugzak van
stichting HOE winnen met leuke dingen erin. In de volgende nieuwsbrief worden de winnaars bekend gemaakt. De
kleurplaten worden op school uitgedeeld en kunnen bij de leerkracht worden ingeleverd.
https://www.youtube.com/watch?v=pLW2w89aBpY&ab_channel=StichtingHOEHulpOost-Europa

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:
- Er komen nog 4 studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn van school: 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 november
6
13
18
20
21
25

–
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Diana
Tygo
Quinn
Chiel
Zowi
Mirthe

Volg ons op
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