
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dag van de leerkracht 
Op woensdag 5 oktober was de dag van de leerkracht. We werden door de AC in het zonnetje gezet en 
kregen een prachtige chrysant! Dank jullie wel! 

 
Studiedag 10 oktober 

Maandag 10 oktober hebben we een studiedag gehad, samen met het team van de Branding in Barneveld. 
Het was een waardevolle dag waarin we nog meer tools en handvatten hebben gekregen om onze 
instructies te verdiepen en te verbeteren binnen de combinatiegroepen. 
 

Herfstvakantie  

De herfstvakantie start voor alle groepen op vrijdag 21 oktober. Voor groep 1 t/m 4 
om 12.15 uur, voor de groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur. Wilt u in de vakantie een 
grondige luizencontrole doen bij uw kind(eren)? Alvast bedankt! Wij willen u en 
jullie alvast een fijne herfstvakantie toewensen! 

 

Dankdag 

Op woensdag 2 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Wij zullen dit deze keer met alle groepen samen vieren. Met 
elkaar staan we stil bij het thema ‘dankbaarheid.’ We hopen op een mooie viering! 
 

Nationaal schoolontbijt 

Op woensdag 9 november is het Nationaal schoolontbijt. In de bijlage vindt u hier meer informatie over. Er staat in de brief dat 
kinderen hun eigen bestek etc. mee moeten nemen, dit is echter niet nodig. Dit hebben wij op school. Een pyjama of onesie 
aantrekken mag (is niet verplicht, maar als je het wel doet, gewone kleding meenemen naar school om na het ontbijt om te 
kleden). 
 

Terugblik sportdag 

Vrijdag 23 september was de sportdag met De Zaaier, georganiseerd door de korf- en voetbalvereniging. Wat was het weer een 
sportieve en geslaagde dag! Het was heerlijk weer, er waren veel toeschouwers en alles verliep weer rustig en sportief. We 
danken Revival en Terschuurse Boys voor hun uitstekende organisatie. We zijn ook erg blij met alle ouders die een groepje 
begeleid hebben deze ochtend.  
 

Be Active 
In de herfstvakantie worden er weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd door Be Active. In de flyer vindt u meer informatie. 
 



 
 
 

 

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

Kinderboekenweek 

Op woensdag 5 oktober hebben we met elkaar de Kinderboekenweek geopend. Er werd vrolijk gedanst op Gi-Ga-Groen. Alle 
kinderen hebben een bingokaart gekregen. Het stiekem in bed lezen is gelukt en er zijn veel volle kaarten ingeleverd. In alle 
groepen zijn er veel activiteiten geweest. We hebben buiten gelezen, er werden beestjes gezocht in het bos en er werd natuurlijk 
extra veel gelezen in en buiten de klas. We hopen van harte dat alle kinderen nóg enthousiaster gemaakt zijn voor lezen en u als 
ouders natuurlijk ook! Er is ook veel geruild met de boekenboom in de hal. De boekenboom blijft uiteraard ook na de 
kinderboekenweek en het ruilen van boeken blijft dan ook van harte aanbevolen! 
 

Parkeren fietsen 

Wij merken dat de fietsen van de kinderen steeds minder netjes geparkeerd worden. Ze staan soms bijna in de tuin van de 
buren… In de klassen wijzen wij de kinderen daar uiteraard ook op, maar wilt u als u in de gelegenheid bent ook met uw kind 
meekijken of de fiets netjes weggezet wordt? Dan blijft ook het aanzicht van de school netjes!  
 

Timon pleegzorg 

Onderstaande informatie kregen wij van Timon Pleegzorg en brengen wij graag onder uw aandacht.  
Biedt u een warm en welkom thuis? Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om 
hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Er zijn helaas nog 
veel kinderen op zoek naar warm thuis. De vraag naar enthousiaste christelijke pleegouders die hun hart en huis willen 
openstellen groeit. Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort vrijblijvend naar de informatieavond bij u in de buurt! 
Datum: maandag 7 november 2022 Plaats: Kruispunt Vathorst, Terschellingkade 22 te Amersfoort Tijd: 19.45 – 22.00 uur 
Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis maken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden of meer informatie via: 
www.deeljethuis.nl 

 
Verjaardagen oktober 

 
  4 Ben 
  4 Tijn 
  7 Jack 
12 Pippa 
13 Laura 
15 Marlou 
19 Puck 
23 Ties 

 
 

 
Volg ons op 

https://www.facebook.com/hetankerzwartebroek

