
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Gymopleiding  
Onze collega’s José en Rinske hebben vorige week hun gymopleiding af mogen ronden! 
Daar zijn wij én zij erg blij mee. Goed gedaan allebei!   
 

Studiedag 24 februari 
Op vrijdag 24 februari hebben wij een studiedag met het team. We krijgen dan o.a. een 
training rondom onze nieuwe methode Blink Lezen. In verband met de studiedag zijn alle 
leerlingen op deze dag vrij. 
 

Adviesgesprekken groep 8 
Een belangrijk moment voor onze oudste leerlingen vindt op donderdag 16 februari plaats; 
het gesprek van de leerlingen uit groep 8 met hun ouders en leerkrachten over het 
vervolgonderwijs. Wordt het VMBO, HAVO of VWO? Aan de hand van diverse resultaten wordt hierover gesproken en 
besloten. Het doel van deze gesprekken is natuurlijk dat onze leerlingen op een passende plek komen waar ze tot hun 
recht mogen komen en waar zij gelukkig worden. We hopen op constructieve gesprekken en we hopen natuurlijk te 
merken dat ouders zich zullen herkennen in het advies van de school. 
 

10 minutengesprekken 
Donderdag 16 en dinsdag 21 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats. U bent via Parro al uitgenodigd om 
zich in te schrijven. We hopen ook nu weer op constructieve gesprekken. 
 

Cito middentoetsen 
Vorige week waren de laatste Cito toetsen. We meten vanaf halverwege groep 3 en aan het einde van ieder schooljaar 
diverse vakken en we bekijken wat de trends zijn van een groep, een bepaald vak, de school als geheel, maar ook van 
iedere individuele leerling. In deze weken spreekt iedere leerkracht hierover met de intern begeleider, juf Rolinka, en 
zorgen we voor een passend leerstofaanbod voor het komende half jaar. 
 

Rapporten 
Vrijdag 10 februari zullen de rapporten weer mee naar huis gaan.  
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Kascontroles 
Zoals ieder jaar zijn de drie schoolkassen (kleine kas, schoolfonds en activiteitencommissie) gecontroleerd door de 
kascontrolecommissie en alles is goedgekeurd! Dank aan de kascontrolecommissie, onze onmisbare administratieve 
kracht Hermi van Middelkoop en de penningmeester van de AC. 
 

Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie start voor alle leerlingen op donderdag 23 februari (vanwege de studiedag) om 
14.30 uur. We verwachten de leerlingen weer terug op school op maandag 6 maart om 08.30 uur. 
Wij willen jullie en u alvast een fijne vakantie toewensen!  
 

Speelotheek 
Onderstaand bericht kregen wij van de speelotheek in Barneveld. In de bijlage vindt u een folder met meer informatie. 

Speelotheek ’t Scharrelkuiken zoekt nieuwe leden én vrijwilligers!  
Spelen is belangrijk voor kinderen. Ze leren door te spelen en ontwikkelen hun taal 
en denkvermogen. Maar speelgoed is (soms) ook duur en uiteindelijk raken kinderen 
er op uitgekeken. De speelotheek biedt hiervoor de oplossing door speelgoed (drie 
weken) uit te lenen waarbij kinderen zelf kunnen kiezen wat ze aantrekkelijk vinden. 
Bent u nieuwsgierig en heeft u interesse? Kom gerust een kijkje nemen of bezoek de 
website: www.scharrelkuiken.nl  

We hopen op nog meer enthousiaste kinderen die blij worden van (tijdelijk) nieuw speelgoed. 
Vriendelijke groet, namens het bestuur, Nienke Kolkman. 
 

Voorstellen stagiaire 
Hallo, ik ben Mirjam Haverkamp en ben inmiddels zo’n 20 jaar werkzaam als 
professioneel violiste en viooldocente. Ik ben een creatief en energiek persoon die 
altijd het belang van de leerling voorop stelt. Jaren van werkervaring opgedaan in het 
lesgeven aan kinderen bij verschillende muziekscholen als viooldocente en later als 
zelfstandige in mijn eigen vioolpraktijk “de Violerij”. Verder ben ik getrouwd en mag 
ik moeder zijn van drie geweldige tieners (16, 14 en 12 jaar). Het werken met 
kinderen en het overbrengen van kennis en vaardigheden is mijn passie. In 2021 heb 
ik besloten de deeltijd opleiding PABO te gaan doen en vanaf januari 2023 zal ik 
stage lopen op Het Anker in Zwartebroek. 
 

Tevredenheidsonderzoek 
In november heeft u als ouder een tevredenheidspeiling in kunnen vullen. Ouders geven ons een gemiddeld 
rapportcijfer van een 8 en kinderen een 7,5. Iets waar we heel trots op zijn! Uiteraard komen er ook wat 
ontwikkelpunten uit, die hebben dan ook zeker onze aandacht. 
Bedankt voor uw feedback! 
 

Centrum Jeugd en Gezin te Barneveld, 
Via onderstaande link vindt u het aanbod van cursussen, trainingen en workshops bij het CJG in Barneveld. 
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/66054/voorjaarsaanbod-cursussen-amp-
trainingen 
 
 

http://www.scharrelkuiken.nl/
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/66054/voorjaarsaanbod-cursussen-amp-trainingen
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/66054/voorjaarsaanbod-cursussen-amp-trainingen
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Verjaardagen februari 

 
  5  Amy 
  7  Lars 
12  Montadher 
12  Noud; welkom! 
14  Mika 
20  Jiska 

 
 
 
Volg ons op 

https://www.facebook.com/hetankerzwartebroek

