
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Biddag 
Afgelopen woensdag was het biddag.  We hebben met elkaar 
gezongen en kinderen van de bovenbouw hebben met ons gebeden. 
In de klassen hebben de kinderen een verwerkingsopdracht gemaakt. 
Ook was er iemand aanwezig van de Stichting Hulp aan Elkaar. Hij 
heeft veel vertelt over de voedselbank. We hebben ook deze stichting 
en de gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank meegenomen 
in ons gebed. 
 

Kleedjesmarkt 24 maart 
Zoals bekend zullen we op vrijdag 24 maart een kleedjesmarkt organiseren om geld op te halen voor de Stichting Hulp 
aan Elkaar. Met het geld dat we ophalen kopen we boodschappen en brengen dat naar de stichting in Barneveld. De 

kinderen nemen vrijdag 24 maart van huis een kleedje, boeken en 
andere spullen mee die voor deze stichting verkocht mogen worden. De 
kinderen mogen thuis ook iets knutselen of bakken om te verkopen. 
Willen jullie thuis met de kinderen de spullen een prijsje geven? Graag 
één kleedje per gezin meegeven. Het is handig wat contant geld mee te 
geven. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte 
uitgenodigd! We hopen zo met elkaar een mooi bedrag op te halen.  
De markt is van 10.45 – 11.30 uur. Na afloop mogen de kinderen van 
groep 1-4 om 11.45 uur mee naar huis.  

 

Kijklessen 
De komende 2 weken zijn er weer kijklessen. Zo krijgt u als ouder een nog beter beeld van wat er in de klassen 
gebeurt. U mag zich voor één kijkmoment inschrijven, dit kunt u doen via de agenda in Parro. We vinden het 
belangrijk dat de lessen zo gewoon mogelijk verlopen en voor de rust in de groep is het daarom niet de bedoeling dat 
er broertjes/zusjes meekomen.  
 

Aankondiging onderzoek Inspectie van het onderwijs 
Op 13 april komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een thema-onderzoek. Met dit onderzoek 
halen zij informatie op over de algehele kwaliteit van het onderwijs. Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van extra 
ondersteuning. De inspecteur spreekt deze dag met medewerkers en drie leerlingen en haalt informatie op door een 
vragenlijst aan enkele ouders voor te leggen. De inspectie gaat conform de geldende AVG-regelgeving zorgvuldig om 
met persoonsgegevens, deze zullen niet herleidbaar zijn tot personen. De inspectie geeft in dit onderzoek geen 
oordeel over de school. 
 
 
 



 
 
 

 

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

IEP eindtoets  
Op dinsdag 18 en woensdag 19 april is het zover, dan mogen de kanjers van groep 8 de eindtoets 
maken. Inmiddels zijn de adviesgesprekken geweest en zijn alle kinderen aangemeld voor het 
voortgezet onderwijs. We wensen de leerlingen van groep 8 alvast veel succes!  
 

Studiedag 11 april 
Op dinsdag 11 april hebben wij een studiedag. We zullen dan met elkaar spreken over de diverse ontwikkelingen op 
school.  
 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
In de bijlage vindt u twee flyers over positief opvoeden en over wijs met Media & Pubers. 
 

Muziekschool  
Op vrijdag 17 maart om 19:00 zijn de kinderen van groep 4 – 6 met hun ouders vrijblijvend 
uitgenodigd in de grote zaal van het Schaffelaartheater. Zij kunnen daar kennismaken met alle 
muziekinstrumenten van de muziekschool, zie bijlage. 

 
 

Paasviering en -lunch 
Op donderdag 6 april mogen we met elkaar het feest van de opstanding van 
Jezus vieren.   
We zullen met elkaar lunchen en na de lunch zullen we in de klassen een viering 
hebben.  
De kinderen zijn op de gewone tijd om 14.30 uur uit.  
Daarna kunnen ze genieten van een extra lang Paasweekend en op woensdag 12 
april worden ze weer op school verwacht.  

 

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april zullen we voor de tweede keer Koningsspelen op school organiseren.   
T.z.t. volgt er meer informatie op Parro.  
 
 

Meivakantie 
Het duurt nog even, maar van 24 april tot en met 5 mei kunnen we weer genieten van twee weken lang vakantie. Op 
maandag 8 mei worden de kinderen weer op school verwacht.  
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Verjaardagen maart 
 

1 Dani 
  5  Olivier 
11  Ayanne 
15  Johan 
15  Mieke 
16  Rhodé 
22  Deon 
29  Milan 
31  Elisabeth 

 
 
Volg ons op 

https://www.facebook.com/hetankerzwartebroek

