
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Ouders in de school 
Heerlijk om ouders weer in de school te zien! Kijk gerust eens om het hoekje in de klas om te zien waar we allemaal over werken 
en mee bezig zijn.  
 

Koffieochtend 25 maart  
Op vrijdag 25 maart kunnen we eindelijk weer een koffieochtend voor ouders organiseren. Een uurtje om bij te 
praten, maar ook om kennis te maken voor nieuwe en bestaande ouders. Verder horen we graag wat er speelt en leeft 
onder de ouders. De nieuwbouw en de communicatie staan ook op de agenda. We realiseren ons dat op vrijdag groep 
1 niet op school is, maar ook deze ouders (met kinderen) zijn natuurlijk van harte welkom om aan te schuiven! Wees 
welkom, de koffie en thee staan om 8.30 uur klaar!  
 

Waar een kleine school groot in is... 
Annemariaaa…..koekoek!! Alle kinderen staan helemaal stil… niet bewegen, want anders ben je af!  
Hoe leuk is het als alle kinderen van de school, van groep 1 t/m 8, samen een spel spelen op het plein? Het was een prachtig 
tafereel! Met deze foto kunt u  even meegenieten!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kanjertraining 
In de klassen wordt er elke week aandacht besteed aan de Kanjertraining. Om u een beeld te geven van wat we dan doen, zullen 
we ook dit jaar weer een aantal filmpjes delen van een Kanjeractiviteit uit de klas. In de week van 28 maart 2022 komen deze op 
Parro te staan.  
 
 
 



 
 
 

 

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

Nationale Pannenkoekdag 18 maart  
Op vrijdag 18 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Onze school is benaderd door de, Veenhuizen Groep B.V. 
uit Voorthuizen. Zij pakken deze dag graag uit en hebben alle basisscholen uit gemeente Barneveld 
uitgenodigd een pannenkoekenfeestje te vieren. Er doen bijna 5000 kinderen uit de gemeente Barneveld aan 
mee. Helaas is het door de grote aantallen niet mogelijk om rekening te houden met allergieën. Als uw kind 
een allergie heeft, is het wellicht leuk om zelf wat extra's mee te geven a.s. vrijdag.  
 

IEP eindtoets  
Op woensdag 20 en donderdag 21 april zal groep 8 de IEP eindtoets maken. De IEP eindtoets 
meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging, spelling en rekenen aan het einde van 
groep 8. We wensen de leerlingen alvast heel veel succes! 
 

 
Studiedagen 
Op vrijdag 25 februari hebben we een goede studiedag met elkaar gehad. Zoals in de vorige nieuwsbrief al stond hebben we een 
externe coach op school gehad, die ons begeleidt in het geven van (nog) effectievere en kwalitatieve instructies.  
Op woensdag 23 april zullen we met elkaar gaan nadenken over de nieuwbouw. Het wordt steeds concreter! Zoals u wellicht in 
de krant heeft kunnen lezen, liggen er nu echt plannen en is het duidelijk waar de nieuwe school komt. Nu gaan wij nadenken 
over hoe we onze visie vertaald willen zien in het gebouw en wat onze wensen zijn. We willen dat de leerlingen onderwijs 
krijgen in een gebouw dat past bij de visie van het Anker, waarbij veilig, verbonden, uniek en bloei de kernwaarden zijn.  
Op dinsdag 19 april zullen we hierover doorpraten en besteden we ook aandacht aan ICT in ons onderwijs. Welk aandeel heeft dit 
nu en waarin willen we nog groeien? 
Zoals u kunt lezen, zitten we op het Anker zeker niet stil en zijn er genoeg ontwikkelingen! We vinden het belangrijk dat we 
kwaliteit blijven leveren en dat we ons ook als team blijven ontwikkelen. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor een passend en 
kwalitatief goed onderwijsaanbod!   
 

Paasviering en -lunch  
Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. Een mooi feest, maar ook een moeilijk feest, want 
er is nog zoveel in het leven dat naar het duister wijst. Zeker in deze tijden, waarin een groot 
deel van de wereld in nood verkeert. Voor velen duurt het wachten op de verlossing lang. Het is 
daarom belangrijk dit feest te blijven vieren, als een teken van hoop, dat het eens allemaal goed 
zal zijn!   
Pasen vieren we op donderdag 14 april. We zullen in de klassen met elkaar lunchen. De lunch 
wordt verzorgd door de AC en daarna zullen we een viering hebben. We verwachten de kinderen 
weer terug op school op woensdag 20 april om 8.30 uur.   
 

Kijklessen 
Na de meivakantie zullen er kijklessen georganiseerd worden. U kunt dan als ouders bij een les in de klas komen kijken, zodat u 
een nog beter beeld krijgt van wat er in de klassen gebeurt. Via Parro krijgt u t.z.t. meer informatie over u hoe zich hiervoor in 
kunt schrijven.  
 

Sponsorloop voor Romakinderen in Oekraïne 
Op donderdag 7 april zullen alle leerlingen een sponsorloop houden voor onderwijs aan Romakinderen in Oekraïne, een project 
van stichting HOE (Hulp Oost-Europa). 
 
 
 



 
 
 

 

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

We zijn ons bewust van de oorlogsdreiging in Oekraïne. We hebben contact gehad met de stichting met de vraag of zij hun werk 
op deze manier voort blijven zetten, dit doen ze. Het project vindt plaats in Zuidwest-Oekraïne. In dat gebied is op dit moment 
van schrijven nog geen oorlog, er zijn wel veel vluchtelingen. De scholen zijn even dicht geweest, maar ze gaan deze week weer 
open. Het dagelijks leven gaat hier min of meer door. Daarom heeft de stichting besloten om de projecten te blijven financieren 
om zo onderwijs te kunnen blijven verlenen aan deze doelgroep. Juist om in deze onzekere tijd, toch een stuk veiligheid en 
structuur te blijven bieden aan de kinderen. 
Meer informatie over het project en over de sponsorloop volgt nog, houdt hiervoor Parro in de gaten!  
 

Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april zullen we op Het Anker voor het eerst deelnemen aan De Koningsspelen! Een gezamenlijk 
ontbijt, gevolgd door een spelletjesochtend en een vossenjacht. In de middag zal er in de bovenbouw een 
talentenshow plaatsvinden. Voor de vossenjacht zijn we nog op zoek naar vossen! Via Parro kunt u zich via de 
agenda aanmelden. We hopen op voldoende vrijwilligers, zodat het door kan gaan! 
Uiteraard mogen alle kinderen deze dag gekleed in oranje. Ook groep 1 is van harte uitgenodigd om deze 
ochtend op school te zijn.  
 

Meivakantie 
De meivakantie start voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 op vrijdag 22 april om 12.00 uur, na De Koningsspelen. Voor de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 start de vakantie diezelfde dag om 15.15 uur. Na twee weken uitrusten verwachten we onze 
leerlingen weer op maandag 9 mei om 8.30 uur op school. We wensen jullie en u alvast een paar heerlijke vakantieweken toe! 
 
 

 
Verjaardagen in maart 

 
  1 - Dani 
  5 - Olivier 
11 - Ayanne 
15 - Johan 
15 - Mieke 
16 - Rhodé 
22 - Deon 
29 - Milan 
31 - Elisabeth 
 

 
 

Volg ons op 

https://www.facebook.com/hetankerzwartebroek

