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Hij komt, hij komt...!
Op woensdag 23 november hebben de rommelpieten onze school weer
weten te vinden en wat hebben ze weer een rommel achtergelaten! Gelukkig
waren er ook pepernoten voor iedereen! Op maandagmorgen 5 december zal
Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek brengen aan Het Anker. De
groepen 5-8 maken voor elkaar een surprise en een gedicht. Op het lootje,
dat reeds is getrokken, staan belangrijke aanwijzingen. Wilt u dit samen met
uw kind(eren) goed doornemen? Zo zorgen we er met elkaar voor, dat ieder
kind een fijne morgen heeft! De middag zal een ontspannen middag zijn, waarbij er lekker
gespeeld kan worden of er een filmpje gekeken wordt.

Nationaal schoolontbijt
Een heerlijk gevulde tafel, vol met lekkere broodjes, beleg
en drinken. Het schoolontbijt was weer een succes. De AC
heeft weer geholpen met het klaarzetten, bedankt!

Dankdag
Met alle groepen mochten we stilstaan bij het thema
dankbaarheid. We hebben met elkaar God gedankt voor alle
mooie dingen en liederen voor Hem gezongen. We hebben
gekeken en geluisterd naar een toneelstuk en iedereen heeft
een blad gemaakt voor de boom in de hal. Hierop hebben ze
iets geschreven of getekend waar ze dankbaar voor zijn. Nu is
de boekenboom ook een mooie herfst- en
dankbaarheidsboom geworden!

Kerstviering
Op woensdag 21 december om 18.30 uur hopen we met elkaar kerst te vieren! Na twee
jaren dit in een andere vorm te hebben moeten doen, zullen we nu bij elkaar komen in
de kerk. We zien er erg naar uit om dit weer met ouders, kinderen en collega’s te kunnen
vieren. Zet u de datum alvast in de agenda?

Pauzehap en lunch
We zien steeds meer dat kinderen grote koeken en/of snoep meenemen voor het
tussendoortje. Ook bij de lunch zien we dat veel kinderen snoep bij het brood
hebben. We stellen het op prijs als uw kind een gezond tussendoortje en een
gezonde lunch meeneemt naar school, wilt u hierop letten?

Overblijven
Wat fijn om te zien dat er veel ouders bereid zijn om pleinwacht te lopen. Helaas zien
we in de komende periode nog wel gaten in het rooster. We willen nogmaals het
belang van toezicht benadrukken. Ook tijdens de pauze momenten willen we de
veiligheid van de kinderen kunnen waarborgen. Er moeten genoeg ouders lopen als
aanspreekpunt. Dit is uiteraard niet alleen nodig voor kinderen in de onderbouw,
ook kinderen uit de bovenbouw hebben toezicht nodig en moeten naar iemand toe
kunnen als er wat is. We hebben met elkaar gekozen voor een continurooster, omdat
dit de wens was van een overduidelijke meerderheid van de ouders. We hebben dan
echter wel uw hulp nodig. We willen daarom nogmaals een oproep doen voor meer
hulpouders. Dit hoeft niet voor een vaste dag, maar kan ook incidenteel. Gerda van
Maanen regelt dit via een appgroep met een datumprikker. Wilt u ook in de
appgroep, zodat u kunt kijken wat u kunt betekenen? Heel graag!
Laat dit dan weten aan Gerda; haar nummer is 06-27473531.

Kijklessen
Velen van jullie hebben in de afgelopen week al een kijkje mogen nemen in de
groepen. Wat mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is. We hopen dat u zo een
betere indruk krijgt van wat er in de groepen gebeurt en we vinden het fijn te
merken dat de betrokkenheid hoog is.

Lezen
U heeft het een paar weken geleden al op Parro
kunnen lezen. Wij zijn gestart met een nieuwe
methode voor technisch en begrijpend lezen voor
groep 4 t/m 8; Blink lezen. De methode biedt
technisch en begrijpend lezen geïntegreerd aan.
De thema's sluiten aan bij die van Blink wereld. Blink
lezen zet in op een nieuwe manier van lezen. Het
voornaamste doel is het prikkelen van de
nieuwsgierigheid van kinderen. De ervaring leert dat
hierdoor het leesplezier zal toenemen en daardoor ook het rendement om te leren.
De kinderen krijgen elk thema van Blink een eigen leesboek, deze mag na afloop mee
naar huis. Aan het einde van de basisschool zullen de kinderen een goed gevulde
boekenkast hebben met boeken met rijke teksten, gekozen door kinderen, voor
kinderen.
We hopen dat u ook thuis met enthousiasme blijft voorlezen en zelf ook blijft lezen.
Goed voorbeeld, doet immers goed volgen!
Meer informatie is te vinden op: https://blink.nl/blink-lezen/
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Tevredenheidsonderzoek
Op Parro heeft u kunnen lezen over het tevredenheidsonderzoek. We vinden het erg
belangrijk te weten wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school.
Ook horen we graag of én op welke punten verbeteringen nodig zijn. Het onderzoek
is alleen representatief en betrouwbaar als minimaal 85% van de gezinnen deze
invult. Mocht u hem nog niet ingevuld hebben, wilt u dit dan deze week nog doen?
Hier vindt u de link https://onderzoek.scholenopdekaa...derzoek/NS8V3X9

Verjaardagen november
Én 19 oktober Liam, die was vorige keer vergeten!
10 Jinte
13 Tygo
18 Quinn
20 Chiel
21 Lucas
21 Zowi
25 Mirthe
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