Nr. 8 - juni 2022

Afscheid groep 8
Voor onze groep 8 leerlingen zit hun Ankertijd er bijna op! Maar……natuurlijk niet zonder een
mooie afscheidsavond. Vorig jaar mochten ze al meespelen in de musical en dit jaar hebben ze
een film gemaakt. We zijn begonnen met het schrijven van een verhaal. Daar hebben ze zelf een
script van gemaakt. Tenslotte hebben we dat allemaal gefilmd. Superknap natuurlijk!!
De film wordt op dinsdag 5 juli aan alle kinderen van het Anker vertoond in de Belleman.
’s Avonds vindt het afscheid plaats bij één van de leerlingen thuis.
Wij wensen Job, Diana en Samuël alle goeds en Gods zegen toe op hun volgende school!

Formatie schooljaar 2022-2023
In deze nieuwsbrief ontvangt u alle informatie over de formatie. Bij het maken van de formatie
wordt er naar een aantal factoren gekeken:
De leerlingen en de organisatie
In welke groep, in welke combinatie, met welke leerkracht(en) is de ontwikkeling van de leerling
zo optimaal mogelijk en kan kwalitatief het beste onderwijs worden gerealiseerd? Dit jaar
hebben we de middelen om vier groepen te maken. Dit is gebaseerd op het leerlingenaantal.
Het personeel
Ook voor het komend schooljaar is het personeel van de school ingedeeld in de groepen van hun
voorkeur en expertise. Dat betekent dat er geen verplaatsingen zijn en dat er met de nodige
kennis en ervaring zal worden lesgegeven! Wij zijn er trots op, dat we een formatie hebben
kunnen realiseren, waarin bovengenoemde factoren leidend zijn geweest.
De groepsverdeling is als volgt;

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

1/2 (26 lln)
Rinske
Rinske
Rinske
Rinske
Rinske (mo)

3/4 (31 lln)
Marije
Marije
José
José
José (mo)

5/6 (24 lln)
Anne
Anne
Anne
Anne
Anne

De formatie is tot stand gekomen na overleg, advies en instemming van de
medezeggenschapsraad.

7/8 (24 lln)
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter

Voor het volgend schooljaar zijn de volgende aandachtspunten van belang:
1. Marlies Bolscher heeft een andere uitdaging gevonden op een school in Ede. Zij zal ons
dus helaas gaan verlaten.
2. Gelukkig kan Peter Mulderij Marlies vervangen en daarmee fulltime voor groep 7/8
staan.
3. Daniëlle de Roon heeft ook een andere uitdaging gevonden op een school in Putten.
Ook zij zal ons helaas gaan verlaten.
4. Inmiddels is Marije Kooistra een bekend gezicht geworden op Het Anker. Wij zijn blij dat
zij Daniëlle kan vervangen en op maandag en dinsdag voor groep 3/4 zal staan.
Daarnaast zal zij één dag per week collega's vervangen, zodat zij ruimte hebben om
andere taken te doen.
5. Rolinka Oppenhuizen zal net als dit jaar, twee dagen als intern begeleider op dinsdag en
donderdag aan het werk zijn.
6. Hanneke Berg zal niet meer terugkeren voor de groep en op Het Anker. Daarom staat zij
niet in het formatieplaatje. Zij zit in een 2 spoor traject, waarin ze op zoek is naar een
passende werkplek buiten het onderwijs. Wij zullen daarom helaas afscheid van haar
moeten nemen.
7. José Ossendrijver heeft daarmee een vaste plek in onze formatie gekregen. Zij heeft het
afgelopen jaar Hanneke vervangen. Naast haar dagen voor de groep, zal ze ook een extra
ochtend in de groep aanwezig zijn, ter ondersteuning.
8. Wij zijn blij te kunnen vertellen dat we een ervaren onderwijsassistente, Joëlle
Schotsman, hebben aangenomen. Zij heeft ooit stage gelopen op Het Anker en werkt op
dit moment in Putten. Zij zal ondersteuning bieden in diverse groepen en op de
maandag, dinsdagochtend en donderdagochtend bij ons op school zijn.
9. Margrietha Nijhof zal net als afgelopen jaar ondersteuning bieden in verschillende
groepen, aan groepjes leerlingen en ook aan individuele leerlingen.
10. Hermi van Middelkoop is er op maandag voor de administratieve taken.
11. Bob Kuijsten vindt nog steeds zo fijn op Het Anker, dat hij nog altijd als vrijwilliger met
ons verbonden blijft. We hoeven dus gelukkig geen afscheid te nemen.
12. De combinatiegroep 3/4 telt 31 leerlingen. Deze groep zal op meerdere dagen
ondersteund worden door Joëlle en ook door José die op maandagochtend samen met
Marije aanwezig zal zijn. Zo waarborgen we, ondanks het aantal leerlingen, de kwaliteit
van ons onderwijs.
13. Groep 1/2 start met 26 leerlingen. Ook in deze groep zal er extra ondersteuning zijn
door Joëlle. Wij vinden het heel belangrijk dat ook onze jongste kinderen voldoende
aandacht en ruimte krijgen voor hun ontwikkeling.
e

Afscheid collega’s
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, moeten wij helaas afscheid nemen van een aantal
collega’s. Marlies heeft ruim 4 jaar op het Anker gewerkt. Ze heeft zich in die jaren hard ingezet
voor de leerlingen van groep 7/8. Daniëlle heeft 16 jaar op het Anker gewerkt. Ze heeft heel veel
leerlingen uit Terbroek in de klas gehad en ze heeft veel voor hen betekent. Ook Hanneke heeft
lange tijd op het Anker gewerkt; namelijk 18 jaar! Ook zij heeft een grote bijdrage geleverd aan
de schoolloopbaan van veel kinderen in Terbroek. Velen van jullie koesteren vast nog mooie
herinneringen aan deze drie collega’s!
U begrijpt dat wij deze collega’s ook allemaal ontzettend gaan missen! Ze hebben veel voor de
leerlingen en de ouders, maar zeker ook voor ons als team betekent. Ze zijn allemaal zeer
gewaardeerde collega’s met wie we fijn hebben samengewerkt. Wij willen ze dan ook heel erg
bedanken voor alles wat ze voor ons hebben gedaan en wij willen ze alle drie Gods Zegen
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toewensen in hun verdere leven.
Op maandag 4 juli na schooltijd, van 15.15 tot 15.45 uur is er gelegenheid om Marlies en Daniëlle
de hand te schudden en ze te bedanken voor hun inzet. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
Voor Hanneke is dit helaas te intensief. Daarom willen we u vragen om uw boodschap voor haar
op een kaartje te schrijven. Deze kunt u dan inleveren of voor maandag 4 juli meegeven aan uw
kind. Wij zullen ervoor zorgen dat dit bij Hanneke terecht komt.
Hieronder een persoonlijke boodschap van de vertrekkende collega’s, aan u als ouders en aan de
leerlingen.
Juf Marlies
“Met dubbele gevoelens ga ik afscheid nemen van Het Anker. Ik werk hier nu 4,5 jaar en ik zou
hier nog jaren kunnen werken. Maar toch heb ik besloten om verder te kijken. Dat is niet
vanwege de kinderen, de ouders of mijn collega’s. Ik heb het namelijk ontzettend goed hier op
school. Maar de afgelopen maanden merk ik toch dat ik iets mis. Ik kan niet helemaal mijn ei
kwijt en ik vind minder uitdaging in het lesgeven. Begin dit jaar ben ik gaan onderzoeken wat dit
was. Ik ben ook, door het tekort aan leerkrachten, gaan invallen op de school van mijn kinderen.
Dit is een grote school met meer diversiteit aan kinderen. Ik merkte dat ik hier vond wat ik nu
mis. Ik mis de dynamiek van een grote school en verschillende achtergronden van kinderen in de
klas. Na een aantal maanden is mij een baan aangeboden op deze school en deze heb ik
aangenomen, omdat ik het gevoel heb dat ik hier nog meer uitdaging zal vinden.
Via deze weg wil ik u bedanken voor het vertrouwen in mij als leerkracht. Er zijn de afgelopen
jaren mooie gesprekken gevoerd over uw kinderen en mooie doelen zijn behaald. Ik neem mooie
herinneringen mee van de jaren dat ik hier heb gewerkt. Het gaat jullie goed en wie weet tot
ziens!”

Juf Daniëlle
“Na ruim 16 jaar ga ik afscheid nemen van Het Anker. Ik heb al die jaren met plezier mogen
werken op Het Anker. Dat is ook de reden dat ik zo lang ben gebleven. Het is mooi om te zien
hoe een kind zich door de jaren heen ontwikkelt en de hele basisschool doorloopt. Dit zie je
vooral als je langere tijd op een school werkt. Voor mij was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik
heb een baan gevonden op een grote (!) school in Putten. Heel wat anders dan de
kleinschaligheid van Het Anker.
Ik wil allereerst de kinderen bedanken. Jullie maken elke dag weer bijzonder. Geen dag is
hetzelfde in het onderwijs. Naast het lesgeven mocht ik met jullie lachen, gezellig kletsen,
skeeleren op het plein, knutselen, veel zingen, naar jullie luisteren, er voor jullie zijn, jullie
troosten, samen voetballen en nog zoveel meer. Ik heb ervan genoten!
Daarnaast wil ik de ouders bedanken voor het vertrouwen en de fijne contacten.
Bedankt!
(juf) Daniëlle”
Juf Hanneke
“Inmiddels heb ik al 2 jaar niet kunnen werken. Daarom is afgesproken dat mijn dienstverband
bij PCOGV per 1 augustus a.s. wordt beëindigd. Hoewel ik al een tijdje weet dat terugkeren naar
Het Anker, voor de klas of in een andere functie binnen de school, niet meer mogelijk is, is het
toch confronterend als uitgesproken wordt dat ‘beëindiging dienstverband’ nodig is en je later
via de mail een concept-beëindigingsovereenkomst toegestuurd krijgt. Ook mijn reintegratietraject met mijn re-integratie coach wordt afgerond. Ik ga haar missen. Het voelt niet
alsof ik klaar ben met re-integreren. De komende maanden volg ik nog een module, die me meer
inzicht geeft op kansen en die mij richting geeft in de nieuwe situatie. Daarna verwacht ik
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plannen te kunnen maken voor de toekomst. Gelukkig mag ik één ding zeker weten: Wat de
toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Afscheid nemen van een mooie en
betekenisvolle periode in je leven is moeilijk en verdrietig.
Ik werd in april 2004 op Het Anker aangenomen door Henk van de Berg. Naast Gea Boorsma heb
ik jaren voor groep 2 gestaan. Het team en de school is in de loop der jaren veranderd en elke
periode kende zijn hoogtepunten. Steeds was het enorm dankbaar werk om kinderen een stapje
verder te helpen en als sterk team een volwaardig onderwijs aan te kunnen bieden. Ook deze,
wat nu blijkt laatste periode van mijn onderwijscarrière, had ik voor geen goud willen missen.
Wat een fijne momenten, goede herinneringen en wat een mooie mensen en kinderen om mij
heen in Zwartebroek. Bedankt voor jullie aandacht en gebed; jullie hebben de afgelopen 2 jaar
echt om mij heen gestaan. Jullie bemoedigende woorden, kaartjes, bloemen, berichtjes en de
vele tekeningen hebben mij erg geholpen en hebben veel voor mij betekend.
Wij blijven elkaar ontmoeten, al is het niet meer op Het Anker.
Een hartelijke groet van (juf) Hanneke.”

Welkom nieuwe collega’s
Joëlle Schotsman
“Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Joëlle Schotsman en woon in
Hoevelaken. Ik ben getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. De
afgelopen 10 jaar heb ik als onderwijsassistent op een basisschool in Putten
gewerkt maar het lijkt me leuk om dichterbij huis te gaan werken. Ik vind het
leuk om ondersteuning te geven in de klas, kleine groepjes kinderen te
begeleiden en activiteiten te organiseren. Ik heb erg veel zin om na de
zomervakantie op Het Anker te gaan werken. Groetjes, Joëlle Schotsman”
Marije Kooistra
“Ik ben Marije Kooistra 37 jaar en ik woon nu een aantal jaar in Nijkerk samen met mijn
man en 2 kinderen; Kai van 6 en Sara van bijna 4. Ik werk ook alweer een tijd voor de
Stichting PCOGV. En heb al meerdere keren langdurig ingevallen op Het Anker; inmiddels
een vertrouwde plek waar ik erg graag werk! Op maandag en dinsdag zal ik voor de groep
3/4 staan. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop jullie snel te ontmoeten in
het nieuwe schooljaar! Heeft u nog vragen spreek mij gerust een keertje aan. Groetjes
Marije Kooistra”

Doorschuifmoment
Op dinsdag 28 juni hebben wij een doorschuifmoment van 11.15 uur tot 12.00 uur. Zo kunnen
alle leerlingen kennismaken met de andere combinatiegroep en de meester of juf.

Afscheid stagiaires
Wij gaan ook van vier stagiaires afscheid nemen: Michelle Dekker in groep 1/2, Nellie Ekhart in
groep 3/4, Tirza Gundelach in groep 5/6 en Abe Nout in groep 7/8. Michelle, Nellie en Abe zullen
volgend jaar op een andere school hun stages voortzetten en Tirza Gundelach is afgestudeerd en
heeft een fulltime baan gevonden voor groep 4 op de Fontein in Barneveld.
Dank jullie wel voor alle goede zorgen voor onze leerlingen, we hopen dat jullie veel hebben
geleerd op Het Anker. Jullie waren fijne collega’s! We wensen jullie op de volgende plek heel
veel succes en plezier en wie weet, tot ziens op het Anker!
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AC en afscheid Dineke Eling
Onze fijne voorzitter van de AC, Dineke Eling, gaat na jaren
trouwe inzet helaas de AC verlaten. Via deze weg willen wij
Dineke van harte bedanken voor haar enthousiasme en tijd en
alles wat ze voor de school en de kinderen gedaan heeft!
De AC bestaat nu uit een aantal ouders en een collega, Rinske,
namens het team. Zij organiseren o.a. de paaslunch, het
schoolontbijt, de avondvierdaagse, zij zorgen dat er koffie
geschonken wordt bij de ouderavonden en nog veel meer!
Zonder de AC kunnen er op school geen activiteiten georganiseerd worden. Wij kunnen niet
zonder de AC en de AC kan niet zonder u! Wij en ook zij hebben de hulp van ouders nodig. Vele
handen maken immers licht werk. Mocht u belangstelling hebben en het leuk vinden om de AC
te versterken, laat het dan weten!

Vrijwilligers bedankt!
Zonder uw hulp is het organiseren van alle extra activiteiten niet mogelijk. Daarom is het ook
heel erg fijn dat er door vele ouders hulp wordt aangeboden gedurende het schooljaar. De
kinderen en de leerkrachten van Het Anker willen u daarom bedanken! Wij hopen dat wij ook
volgend jaar weer op uw hulp mogen rekenen!

Update nieuwbouw
Het lijkt nu eindelijk echt te gaan gebeuren…. de langverwachte nieuwbouw! Wij zijn inmiddels
al een aantal keren bij elkaar geweest met alle gebruikers van het nieuwe gebouw; de Zaaier,
Kindcentrum Terbroek en Het Anker. Wij hebben met elkaar gesproken over wensen en ideeën,
er is een bouwmanager aangesteld en er is een architect gekozen. Het komende jaar zal dit
allemaal uitgewerkt worden en zullen wij als gebruikers, samen met de gemeente, regelmatig bij
elkaar komen. Na de zomervakantie van 2023 zal de bouw starten en als alles volgens plan
verloopt, hopen we na de zomervakantie van 2024 in het nieuwe gebouw te kunnen starten!
Mocht u meer willen weten over de plek en op de hoogte willen blijven, kijkt u dan op de
website van de gemeente Barneveld.
https://www.barneveld.nl/over-barneveld/projecten/nieuwbouw-terschuur
Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

CJG aanbod cursussen
In de bijlage vindt u meer over het aanbod van het CJG voor cursussen en trainingen voor ouders
en kinderen.

Afsluiting thema Blink
De afgelopen weken is er in alle groepen hard gewerkt rondom het thema kriebelbeestjes,
groene producten en duurzaam design. Op woensdag 29 juni om 11.30 uur zal er een
gezamenlijke afsluiting zijn. De kinderen zullen dingen presenteren op het plein en er zal ook een
groene markt zijn. We hopen u allemaal te zien op deze feestelijke afsluiting!
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Verkeersexamen
Op woensdag 18 mei heeft groep 7/8 deelgenomen aan het
praktijkgedeelte van het Verkeersexamen. Voor het theorie-examen waren
ze allemaal al geslaagd, maar zelfstandig door Barneveld fietsen is toch
spannend! Gelukkig ging alles goed en is iedereen geslaagd. Op de foto zie
je onze trotse klas!!

Wasouder gezocht
Anneke Jonker heeft het afgelopen jaar de was gedaan voor onze school. Daar zijn we erg blij
mee, bedankt! Helaas wil ze daar nu mee stoppen en zijn wij op zoek naar iemand die dat over
wil nemen. De leerlingen van groep 8 brengen op vrijdag de was (theedoeken en vaatdoeken) bij
u thuis of uw zoon/dochter neemt het mee en op maandag kan de was dan weer schoon mee
naar school. Wie o wie wil dit voor ons doen?!

Update continurooster
Zoals u door de meerdere oproepjes wel heeft meegekregen, was er helaas niet heel veel
response op de oproep om te helpen bij de overblijf. We hebben nogmaals gekeken naar wat de
opties waren om een extern bureau de overblijf te laten verzorgen. Helaas is dit behoorlijk aan
de prijzige kant. We willen het daarom toch heel erg graag met onze eigen ouders oplossen. Bij
deze willen wij nogmaals een oproep doen om u aan te melden om toezicht te houden bij het
overblijven. Mocht u een buurvrouw/man, opa of oma weten die dit eventueel een dag wil doen,
dan horen wij dat ook graag. Ook als u niet een vaste dag wil, maar één keer in de zoveel weken,
dan kunt u dit laten weten. Gelukkig hebben wij een enthousiaste coördinator gevonden,
namelijk Gerda van Maanen, moeder van Pippa uit groep 1. Daar zijn wij uiteraard ontzettend
blij mee! Zij zal het aanspreekpunt zijn voor de hulpouders, het rooster maken en de coördinatie
doen van de overblijf. Mocht u vragen hebben, of u wilt zich aanmelden, dan kunt u dat bij haar
doen. Zij zal ook alle ouders benaderen die zich reeds hebben opgegeven.
Haar telefoonnummer is 06-27473531.

Nieuwe schooltijden en inloop
Zoals eerder gecommuniceerd zullen wij na de vakantie starten met de nieuwe schooltijden.
Nogmaals ter info de nieuwe tijden;

Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Tijd
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.15 uur (groep 1 t/m 4)
8.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8)

De inloop zal ’s-ochtends veranderen. Het plein zal net als nu toegankelijk zijn vanaf 8.20 uur.
Vanaf 8.25 uur mogen de kinderen van groep 1 t/m 8 allemaal via hun eigen ingang naar binnen.
Dat betekent groep 1/2 via de hoofdingang, groep 3/4 via de zijdeur en groep 5 t/m 8 via de
deur bij de BSO. Dan kan iedereen rustig zijn tas en/of jas ophangen en naar de klas. Om 8.30
uur zal de deur van het lokaal sluiten en beginnen de lessen. Bij de kleuters zijn ouders van harte
welkom om mee te lopen naar de klas.
Wij merken nu dat veel kinderen pas 8.30 uur (of later…) het plein opkomen. Voor wij dan
kunnen starten is het vaak al 8.40 uur. Dit is natuurlijk jammer van de lestijd. Wij rekenen erop
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dat straks alle kinderen vóór 8.30 uur in het lokaal aanwezig zijn. Zo kunnen wij optimaal gebruik
maken van de onderwijstijd.

Brood en Spelen
Aangezien wij na de vakantie overgaan op een continurooster, zal de samenwerking met Brood
& Spelen ook stopgezet worden. Wij willen alle overblijfmedewerkers heel erg bedanken voor
hun inzet en de prettige samenwerking!

Jaarkalender
Net als afgelopen schooljaar, zult u alle nieuwe data straks in de agenda in Parro kunnen vinden.
Hier vindt u dan ook de studiedagen en alle andere schoolactiviteiten. Zo heeft u de agenda
altijd bij de hand.

Studiedag 24 juni
Het Ankerteam heeft een studiedag gereserveerd om diverse onderwijsinhoudelijke zaken te
regelen, o.a. de uitgebreide overdracht van de leerlingen naar de volgende leerkracht, maar
bijvoorbeeld ook de evaluatie van dit jaar en vooruitblik naar het komende schooljaar. Wij
hebben het dan ook over de doelen die we volgend schooljaar willen behalen. Deze dag is a.s.
vrijdag 24 juni. Alle leerlingen zijn dan vrij van school.

Terugblik koffieochtend
Op vrijdag 20 mei was er een koffie-uurtje voor alle ouders. Helaas was de opkomst zeer laag….
Deze momenten organiseren wij om de betrokkenheid van ouders bij de school en bij elkaar te
vergroten. Het is fijn om in een ongedwongen setting te kunnen praten over allerlei schoolzaken.
Het uitwisselen van ideeën en kennis wordt door ons en ook de ouders die geweest zijn als zeer
waardevol ervaren. Wij hebben ook gesproken over onze sterke en zwakke punten. Alle
feedback is welkom! Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om in het komende jaar bij deze
momenten aan te sluiten.

Nieuwe gymschoenen en -kleding
Wilt u in de zomervakantie checken of uw kind nog passende gymkleding en schoenen heeft? Na
de zomervakantie zullen wij weer in de gymzaal in Terschuur gymmen. Wilt u zorgen voor
schoenen met een stevige zool? Bedankt!

Zomerrapporten en tienminutengesprekken
Vandaag zullen alle leerlingen hun rapport mee naar huis krijgen. Op dinsdag 28 en donderdag
30 juni vinden de facultatieve 10 minutengesprekken plaats. We hopen op constructieve
gesprekken.

Boekenboom
Heeft u hem al gezien? Er is een prachtige boom geschilderd in de hal van de school. Het is
niet zomaar een boom… het is een boekenboom! Hier kunt u boeken die u al een keer
gelezen heeft, doorgeven aan iemand anders, zogenaamde zwerfboeken. Ook kunt u er
zelf boeken uit meenemen en zodra u ze gelezen heeft, kunt u ze weer terugzetten. Zo
belanden boeken niet meer onder het stof in de boekenkast, maar kunt u er een ander een
plezier mee doen. Zoals u weet is lezen ontzettend belangrijk en op deze manier hopen we
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dit nog meer te stimuleren. Boeken voor alle leeftijden zijn welkom, van babyboeken tot
volwassenboeken. We hopen op een goed gevulde boom!

Lezen, lezen, lezen….!
Het is bekend, dat het leesniveau in de vakantie kan wegzakken. En dat is jammer...
Het is dus van groot belang dat er wordt gelezen in de vakantie. Om de zomerdip goed te
“tackelen” hebben we voor u 7 bruikbare tips:
1. laat uw kind(eren) hun eigen boeken kiezen om mee te nemen;
2. blijf voorlezen (ook in de bovenbouw!);
3. folders van de dierentuin, een boekje over de streek waar je naar toe gaat, de plattegrond van
het pretpark; het is allemaal lezen.
4. geef het goede voorbeeld: lees zelf ook regelmatig;
5. zoek ook naar/neem ook mee: moppenboeken, tijdschriften, vakantieboeken, stripboeken,
enz.;
6. geef complimenten na het lezen (of een ijsje als beloning!!);
7. doe mee met Blink Zomerlezen! De link ontvangt u via Parro.

Onraad op school
Mocht u in de zomervakantie iets verdachts zien rondom de school of iets willen melden (bijv.
een ruitbreuk), dan kunt u contact opnemen met de familie Dekker. Zij zijn te bereiken via het
telefoonnummer 0342-461000. Van 22 juli t/m 5 augustus kunt u contact opnemen met Tinus
Dekker 0342-462000. Het plein zal in de vakantie worden afgesloten.

Zomervakantie en start nieuwe schooljaar
Op donderdag 7 juli om 15.15 uur start de zomervakantie voor de leerlingen van groep 1. Voor
de leerlingen van groep 2 t/m 7 is dat op vrijdag 8 juli om 12.00 uur. Op maandag 22 augustus
verwachten we alle leerlingen weer om 8.30 uur op school.
Wij willen u weer bedanken voor het vertrouwen in onze school in het afgelopen jaar.
Het Ankerteam wenst u en jullie allemaal een heerlijke, ontspannen zomervakantie toe!
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Verjaardagen in juni/juli & augustus
Juni
4 Leon
7 Duuk
8 Finn, Dyon
9 Daniël
10 Dex
11 Sev, Iris
12 Bente
13 Meinte
16 Meia
17 Nathan
20 Elina
21 Twan
25 Josje
28 Fiene
Juli
1
7
9
11
12
13
15
18
21
24
27
29

Julia, Elynn
Maud
Sela
Lars
Ties
Fem
Jara
Tess
Mees
Amelie
Sef
Kesper

Augustus
5 Jedidjah
6 Jiddo
13 Morris
20 Daaf

Volg ons op

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

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

