Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven!
Wat een bijzonder jaar hebben we weer achter ons liggen. Een jaar
waarin blijdschap, teleurstellingen en hoop elkaar afwisselden. Een
jaar waarin we helaas ook weer te maken hadden met corona en alle
maatregelen. Dit vroeg ook nu weer veel flexibiliteit van collega's,
ouders en kinderen. Ook nu we ineens toch een week eerder dicht
moeten vraagt dit veel flexibiliteit van alle partijen.
Wat we niet willen vergeten is dat we ondanks alle omstandigheden
vooral ook heel dankbaar mogen zijn. Dankbaar voor het hechte
team dat we samen mogen zijn, de prachtige kinderen die we
mogen onderwijzen en de prettige samenwerking met ouders die
we elke keer weer ervaren. We bereiden ons in deze periode voor
op het Kerstfeest. In deze Adventsweken staan we stil bij wat komt
met Kerst: de geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en
leven te brengen. De toekomst ligt in Zijn handen en de
heerschappij rust op Zijn schouders. Vanuit dat geloof delen we
hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. In een wereld
waarin dat niet altijd gemakkelijk is, mogen we daaraan vasthouden
en onze ogen gericht houden op Hem!

Kerstviering
Zoals u op Parro heeft kunnen lezen, hebben we besloten de Kerstviering naar a.s. donderdag te verplaatsen. We
zullen samen met de kinderen lunchen. Deze feestelijke lunch wordt verzorgd door de AC, waarvoor dank! Kinderen
hoeven dus zelf niks mee te nemen aan eten of drinken. Na de lunch hebben we een kerstviering in de eigen groep.
Aansluitend zal er een gezellige middag in de klas zijn. De kinderen zijn gewoon om 15.15 uur uit. We hopen zo dat
we deze week toch feestelijk af mogen sluiten door de geboorte van Jezus samen te vieren!

Schoolsluiting

Gisteren is via de persconferentie bekend gemaakt dat de school een week eerder moet sluiten. Dit vraagt ook van u
thuis weer heel veel organisatie en flexibiliteit. Er zal onder schooltijd noodopvang ingericht worden. Verdere
informatie over de noodopvang ontvangt u zodra er overleg geweest is op stichtingsniveau. Ik verwacht dit vanavond
of morgenvroeg te kunnen communiceren.

Sinterklaas
Het was weer een feestje om Sint en zijn Pieten op bezoek te hebben op Het Anker! Sint kon
genieten van dansjes, liedjes en ingestuurde acts van de kinderen. De kinderen in de
bovenbouw genoten van prachtige surprises en gedichten. Het was een heerlijk ochtendje!
Een aantal kinderen kon er helaas niet bij zijn, maar online konden ze het feest meebeleven
én Sint en zijn Pieten kwamen hen zelfs nog een persoonlijk bezoekje brengen!

Cadeau
Sinterklaas heeft ook
een prachtig cadeau voor ons meegenomen! Een
groot doek voor in de hal. Op deze prachtige
poster staat onze school afgebeeld. Het staat
heel erg mooi! Bedankt AC.. uh Sinterklaas! Naast
dit mooie cadeau kregen alle leerkrachten ook
nog eens een heerlijke banketstaaf, de AC zorgt
goed voor ons!

Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 26 november vond de voorleeswedstrijd van Het Anker plaats
in groep 7/8. Alle 6 de kandidaten verdienen een groot compliment! Ze
lazen prachtig voor en we werden allemaal in de verhalen meegenomen.
De jury had het dan ook niet makkelijk, maar uiteindelijk kwam Samuël
als winnaar uit de bus. Samuël, gefeliciteerd!! Tijdens de regionale
wedstrijd in de bibliotheek van Barneveld mag jij ons vertegenwoordigen.

Juf Hanneke

In de laatste nieuwsbrief berichten we dat juf Hanneke in het kader van re-integratie zich naast het werk voor de klas
ook zal richten op andere activiteiten binnen de school. Het verdere schooljaar zal zij haar re-integratie traject buiten
de groep voortzetten. Ze zal niet voor de groep staan, maar ze zal buiten de klas ondersteunende taken doen voor haar
collega’s en kinderen begeleiden.

Ouderpeiling andere schooltijden
Wat ontzettend fijn dat zoveel ouders de moeite hebben genomen om de peiling in te vullen. Met een response van
97% kunnen we wel zeggen dat we een goed beeld hebben van alle wensen en ideeën m.b.t. andere schooltijden. In
januari zal de werkgroep bij elkaar komen om de resultaten te bespreken. De werkgroep bestaat uit vier mensen;
Lisette Demmers, Lisanne van de Kuilen, Rinske Hol en Andrea Marantika. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de
MR, de ouders en het personeel.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
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Medezeggenschapsraad
In januari moeten wij helaas afscheid nemen van onze voorzitter van de MR; Geert Eling. Wij zijn hem heel dankbaar
voor wat hij in de afgelopen jaren voor onze school gedaan heeft!!
Gelukkig hebben we een opvolger voor hem kunnen vinden. Met een kleine meerderheid heeft Robert Druijff de
meeste stemmen gekregen.
Robert, fijn dat je onze MR komt versterken! We zien uit naar een prettige samenwerking!

Cito toetsen
In de maand januari staan de Cito midden toetsen weer gepland. Het betreffen toetsen die niet in de gewone
leermethodes van de school staan, maar die onafhankelijk zijn en in het hele land worden gebruikt. Zo wordt een
beeld gegenereerd van de resultaten van onze leerlingen ten opzichte van vrijwel alle leerlingen van
Nederland. Patronen en trends worden zichtbaar en er kan worden beoordeeld of de resultaten van een leerling
overeenkomen met ons eigen beeld van de betreffende leerling. Verder zegt het vooral iets over ons onderwijsaanbod
en didactisch handelen. We hopen dat de toetsen ontspannen zullen verlopen. De resultaten worden vermeld op het
rapport dat in februari wordt uitgereikt.

Medewerkerstekort
Vrijdag 12 november jl. stuurden we u een brief om u te informeren over het medewerkerstekort waar PCOGV, net als
de rest van Nederland, mee te maken heeft. We hebben bijna 40 reacties mogen ontvangen, een aantal waar we
ontzettend dankbaar voor zijn! Deze reacties kwamen van veel ouders, maar we hoorden ook dat de brieven zijn
gedeeld met andere geïnteresseerden. We voelen ons door u gesteund! Dank daarvoor! Inmiddels is met alle
belangstellenden contact geweest om de mogelijkheden te verkennen.

Kerstvakantie
Op donderdagmiddag 17 december om 15.15 uur, start de kerstvakantie voor de leerlingen van groep 1. Voor de
leerlingen van groep 2 t/m 4 start de vakantie op vrijdag 18 december om 12.00 uur. Voor groep 5 t/m 8 begint de
vakantie om 15.15 uur. We verwachten alle leerlingen weer op school op maandag 10 januari 2022 om 08.30 uur.
We wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een heel gezegend nieuwjaar!
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Suus; welkom!
Noëlle
Lola
Mees
Boaz
Emmie

Volg ons op
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