
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Kerstviering 

Op woensdag 21 december om 18.30 uur hopen 
we met elkaar kerst te vieren in de kerk! We zien 
er erg naar uit om dit met ouders, kinderen en 
collega’s te kunnen vieren.  Na de viering is er een 
kerstborrel op het plein; u bent van harte 
welkom! 
 

Hulp aan Elkaar 

Dit schooljaar is het zendingsdoel Hulp aan Elkaar 
in Barneveld. Hulp aan Elkaar biedt hulp aan 
inwoners van de gemeente Barneveld die door 
omstandigheden zelf onvoldoende kunnen 
voorzien in hun eerste levensonderhoud. Deze 
tijdelijke ondersteuning bestaat uit voedsel-en 
kledinghulp. In het voorjaar gaan we voor deze stichting een actie houden. We willen dit 
jaar geen collectegeld ophalen voor deze stichting, maar voedingsmiddelen, zodat de 
mensen die dit nodig hebben wat extra’s krijgen tijdens deze kerstdagen.  
 
Tijdens de kerstviering op woensdag 21 december staan er bij de ingang van de kerk 
dozen waarin de voedingsmiddelen gezet kunnen worden.  
 
Het zou fijn zijn als iedereen één (of meerdere) producten mee wil nemen. We hebben 
een verdeling gemaakt, zodat er niet allemaal dezelfde producten worden ingezameld.  
 
Groep 1/2: hagelslag/ vlokken/ pindakaas/ chocopasta  
Groep 3/4: kerstkoekjes/ chips/ nootjes/ kaarsen  
Groep 5/6: kerst chocolade/ appelmoes/ chocolademelk  
Groep 7/8: koffie/thee/ pak sap/ olie  
 
Donderdagochtend 22 december worden de boodschappen naar stichting Hulp aan 
Elkaar in Barneveld (https://hulpaanelkaar.nl/) gebracht. Alvast heel erg bedankt voor 
uw en jullie hulp! 
 
 



 
 
 

 

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

Wijzigingen adres of telefoon 

Wij merken nog wel eens dat ouders vergeten een adreswijziging of nieuw mobiel 
telefoonnummer door te geven aan school. Hierbij een reminder om dat wel te doen, 
mocht u gebeld moeten worden dan is het nodig dat wij van u de meest recente 
informatie hebben. U kunt dit per mail doorgeven aan: administratie.ak@pcogv.nl  
 

Huisbezoeken 

Na de kerstvakantie gaat juf Rinske starten met huisbezoeken voor groep 1. Zij zal alle 
oudste kinderen van groep 1 thuis bezoeken en contact met u opnemen voor een 
afspraak. 
 

Open dagen en infoavonden op het Corlaer College 
Ben je benieuwd naar de sfeer op het Corlaer College en wil je een kijkje nemen in het 
schoolgebouw? Kom dan naar de open dag!  
De open dag is op woensdag 1 en 8 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Ook zijn er 
diezelfde middag open lesmiddagen, zie corlaercollege.nl/opendag. Woensdag 15 
februari om 19.00 uur is er een informatieavond voor ouders. 
 

Adviesgesprekken groep 8 
De leerlingen van groep 8 komen langzamerhand steeds meer in de fase van afrondende 
activiteiten op de basisschool en het vooruitkijken naar de middelbare school! 
Belangrijk in dit proces zijn de adviesgesprekken die op donderdag 16 februari staan 
gepland. Bij deze gesprekken wordt de leerling met zijn/haar ouders uitgenodigd voor 
een advies voortgezet onderwijs. Om dit advies goed te onderbouwen komen toetsen, 
werkhouding, huiswerk, enz. ter sprake. De later in het jaar geplande IEP toets (de 
eindtoets voor groep 8) zal dit advies hoogst waarschijnlijk ondersteunen, zo is de 
ervaring. Zo niet, volgt eventueel een nieuw gesprek. 
 

Cito midden toetsen 
Na de kerstvakantie starten wij met de Cito midden toetsen. Het betreffen toetsen die 
niet in de gewone leermethodes van de school staan, maar die onafhankelijk zijn en in 
het hele land worden gebruikt. Zo wordt een beeld gegenereerd van de resultaten van 
onze leerlingen ten opzichte van vrijwel alle leerlingen van Nederland. Patronen en 
trends worden zichtbaar en er kan worden beoordeeld of de resultaten van een leerling 
overeenkomen met ons eigen beeld van de betreffende leerling. Verder zegt het vooral 
iets over ons onderwijsaanbod en didactisch handelen. We hopen dat de toetsen 
ontspannen zullen verlopen.  

 
 
 

mailto:administratie.ak@pcogv.nl


 
 
 

 

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

 
Schoonmaakster gezocht 

 
 

Nieuwbouw 

Wij zijn druk bezig met de nieuwbouw van Het Anker! Gesprekken met de architect, 
ideeën, tekeningen en besprekingen; de plannen worden steeds concreter. Ons oude 
gebouw ventileert soms een beetje te goed, denkt u er aan dat uw kind wat extra laagjes 
kleding aan heeft. Het nieuwe schoolgebouw wordt mooi en voldoet straks aan alle 
eisen! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

 
Verjaardagen december 

1 Suus 
2 Noelle 

7  Lola Celesta 
13  Mees 
18  Boaz 
20  Emmie  
22  Stef; welkom! 

Verjaardagen januari 

2                 Sven 
  8  Berend 
11  Siem 
12  Max 
17  Nicolaes 
19  Chanel 
22  Evi 
23  Loïs 
27  Mick 
29  Vince 
30  Jet 
 
 

 

Vrijdagmiddag 12:15 zijn alle leerlingen vrij, op maandag  
9 januari verwachten we iedereen weer op school. 

 
 
Volg ons op 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hetankerzwartebroek
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Het team van Het Anker wenst iedereen  

een Kerst vol warmte en liefde  
en een stralend Nieuwjaar! 

 


