
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Sponsorloop 
Op donderdag 7 april hebben we een hele geslaagde sponsorloop gehouden. De 
kinderen (en meester en juffen.) hebben de longen uit hun lijf gerend en zo 
heel veel geld opgehaald. Op Koningsdag hebben we het prachtige bedrag 
bekend mogen maken van € 3036,-. Namens stichting HOE en de kinderen in 
Oekraïne, heel erg bedankt allemaal voor de support en de giften!  
 

Paaslunch en -viering 
Met alle leerlingen van de school in de zon aan 
een heerlijk verzorgde lunch, wat een prachtig 
plaatje!  
Het was echt een feest, precies zoals Pasen 
hoort te zijn! Na de lunch hebben we in de 
groepen met elkaar gezongen, geluisterd naar 
een verhaal en hebben we samen gedankt voor 
het grote wonder van Jezus’ opstanding.  
 
 
 

Kijklessen 
‘Tjonge, zelfs ik heb nog wat geleerd vandaag!’, ‘Het is echt anders dan bij ons vroeger’, zomaar een aantal reacties van ouders 
die in de klas zijn wezen kijken. Velen van jullie hebben afgelopen week een kijkje genomen in de groep. We krijgen terug dat 
het heel leerzaam en vooral erg leuk is om zo betrokken te worden bij het onderwijs van uw kind. Ook deze week staan er nog 
een aantal momenten in de planning, van harte welkom! Via de agenda in Parro kunt u zich opgeven.  
 

Koningsspelen 
‘Laat je moves maar zien in de fit top 10!’ Dansend en zingend begonnen de Koningspelen 2022 op Het Anker. Voor de 
allereerste keer werden deze op school gehouden en met succes! 
Na de opening hebben we genoten van een heerlijk ontbijt. Daarna hebben we echte oudhollandse spelletjes gedaan en na de 
pauze was er een heuse vossenjacht door Zwartebroek. In de middag was er voor de bovenbouw een talentenshow. 
We hebben genoten! Mede dankzij alle hulpouders en de AC kijken we terug op een geslaagde dag! Bedankt allemaal! 
 

IEP eindtoets 
Voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. Onze kanjers hebben hard gewerkt! Deze week 
verwachten we de uitslagen. Alle ouders en leerlingen zullen deze, zodra ze binnen zijn, in een gesloten envelop ontvangen. 
 
 



 
 
 

 

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

Schoolbreed thema Blink 
Vorige week zijn we schoolbreed gestart met een nieuw thema; een groene wereld!  
In de onderbouw gaat het over kriebelbeestjes. Er werd op het plein al druk gezocht naar allerlei diertjes die ijverig 
bestudeerd werden met een loep. In groep 5/6 hebben ze het over De groene fabriek. Wat is eigenlijk een ecologische 
voetafdruk en wat is een groene fabriek? In groep 7/8 gaat het over duurzaam design. Ze zijn nu druk aan het 
uitzoeken hoe we op het Anker afval kunnen scheiden.  
 

Hoekenwerk en talentontwikkeling 
Hoekenwerk is toch alleen voor de kleuters? Nee, zeker niet! Ook in de andere groepen 
gaan we werken in hoeken. Zoals u misschien weet, werken we op Het Anker veel met de 
weektaak. Deze weektaak leent zich ervoor om te werken vanuit verschillende hoeken en 
om zo de talenten van kinderen te stimuleren. We zijn nu gestart met o.a. een bouwhoek 
en een puzzelhoek. Op deze manier koppelen we cognitieve doelen aan 
talentontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een toneelstuk met de 
themawoorden van taal woordenschat of een duurzaam project uit ‘het boek dat zichzelf 
opeet’. De kinderen genieten er zichtbaar van om op een andere manier met de lesstof 
bezig te zijn.    
 

Koffie uurtje 20 mei 
Op vrijdag 25 maart was er een koffie uurtje met de ouders. Het was goed elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. We hebben 
ook gesproken over ideeën rondom de nieuwbouw. Het was zeker voor herhaling vatbaar. Daarom willen we a.s. vrijdagochtend 
20 mei weer een nieuwe koffieochtend organiseren. U bent vanaf 8.30 uur van harte welkom. We hopen op een nog betere 
opkomst dan de vorige keer! Uiteraard kunt u kinderen die niet op school zitten gewoon meenemen, dan kunnen ze vast even 
komen wennen. Deze keer zullen we doorpraten over de nieuwbouw, het continurooster en wat verder ter tafel komt!  
 

Schoolreis 
 Het belooft morgen een prachtige dag te worden, met een heerlijk zonnetje. Via Parro heeft u alle informatie kunnen lezen 
omtrent schoolreis. We hebben er zin in!  
 

Creamiddagen 
Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover, de eerste creamiddag! Heerlijke geuren van knoflook 
en spekjes dreven door de school. Er werd enthousiast gekookt, getimmerd, geverfd en gezaagd. De 
kinderen hebben genoten en zien alweer uit naar de volgende ronde.  
 

Open dag Muziekschool Barneveld 
Op zaterdag 21 mei verzorgt de Muziekschool Barneveld een open dag. Op deze dag willen ze zoveel mogelijk kinderen laten 
kennismaken met de muziekschool, de muziek en de muziekinstrumenten. In de bijlage vindt u de flyer van de open dag. Van 
harte aanbevolen!  
 

Hemelvaart en Pinksteren 
Volgende week donderdag 26 mei is het Hemelvaart en zijn de leerlingen vrij van school. Ook de vrijdag is een vrije dag. Op 
maandag 30 mei verwachten we de leerlingen om 8.30 uur weer op school. Op maandag 6 juni zijn de leerlingen vrij i.v.m. 
Pinksteren.  

 
 



 
 
 

 

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

Inzameling voor Oekraïne 
Van het diaconaal platform Zwartebroek, Terschuur ontvingen wij onderstaand bericht over de inzameling van schoenen voor 
Oekraïne. 
 
Als diaconaal platform van Zwartebroek en Terschuur hebben we het verzoek ontvangen om mee te helpen bij het verzamelen 
van schoenen voor mensen in Oekraïne. Hier willen wij graag aan meewerken.   
Inzamelen 
Stichting “Hart voor Oost-Europa”, opgericht in Nijkerk, gaat spullen inzamelen voor mensen in Oekraïne, waaronder een 
kindertehuis in L’viv met 200 kinderen. Deze kinderen zijn naar een veiligere plek gebracht vanuit het Oosten naar het Westen 
van Oekraïne. Deze weeskinderen zijn op de vlucht vertrokken in de winter, met snowboots en winterjassen. Nu de zomer 
aanbreekt zamelen we voor deze kinderen 200 schoenen in voor de zomer.  
Kwaliteit 
Alleen hele en nette, bruikbare schoenen komen in aanmerking voor deze actie, voor jongens en meisjes, maat 19 t/m 34 
(leeftijd 1-7 jaar). 
Overige materialen 
Nee.  Zo streng? Ja, ook al betreft het goede bedoelingen, deze actie gaat alleen over schoenen, overige materialen kunnen nu 
niet verwerkt worden. 
Transport 
We hebben directe contacten met transporteurs die de goederen voor ons rechtsreeks afleveren bij het kindertehuis. 
De container zal 13 mei geplaatst worden bij de 3 kerken en blijft daar staan tot 23 mei. 
 

 
Verjaardagen in april en mei 

APRIL   
2 Rens  
2 Tim  
11 Evert  
22 Gijs  
23 Samuël  
25 Mik  
MEI   
2 Fedde; welkom! 
10 Naud  
12 Benthe  
18 Sylke  
23 Gijs  
24 Lilou  
26 Doreen  
30 Sam  

 
 

Volg ons op 

https://www.facebook.com/hetankerzwartebroek

