
 

 

  

 

 

 

Welkom! 

Afgelopen maand zijn de kinderen, na een hopelijk fijne zomervakantie, weer naar school gegaan. Best 

even spannend omdat de start van de dag er toch een beetje anders uitziet. De kinderen hebben een nieuwe 

leerkracht, zitten in een nieuw lokaal en in een nieuwe jaargroep. Maar wat is het ook leuk geweest! Er is al 

hard gewerkt. We hebben zin in de rest van het jaar! 

Daarnaast een bijzonder welkom aan de kinderen en ouders die dit schooljaar bij ons starten! We wensen 

jullie een fijne tijd toe op onze school.  

 

De Vreedzame school  

Vanaf dit schooljaar werken we met de Vreedzame School. De Vreedzame 

School is een compleet programma voor sociale competentie en 

democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem 

krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 

conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar 

en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

 

 

 

30  september Start 

Kinderboekenweek 

 

1 oktober Studiedag  Alle kinderen vrij 

14 oktober Maandbrief  Vanuit de groep 

19 oktober Herfstvakantie  Alle kinderen vrij 

26  oktober Start school  

25 september 2020 

Belangrijke data  



 

 

 

De eerste twee weken stonden in het teken van de Vreedzame school. De kinderen maken samen met de 

leerkrachten afspraken en regels, bedenken taken die ze zelf uit kunnen voeren en hebben het over 

opstekers en afbrekers. Hebben zij u er thuis al over verteld? 

 

BasisschoolApp 

We zijn inmiddels van start gegaan met de BasisschoolApp. Inmiddels heeft bijna iedereen deze 

gedownload, dat is fijn. Elke week delen wij een bericht vanuit de groepen. Hierin krijgt u een kijkje wat uw 

kind die week o.a. heeft geleerd. Tevens worden/zijn de maandbrieven ook gedeeld in de app.  

 

Startgesprekken 

 
Ook de startgesprekken zijn inmiddels gepland doormiddel van de Basisschoolapp. Door middel van de 

startgesprekken komen de leerkrachten (nog) meer te weten oer uw zoon of dochter wat de onderlinge 

verstandhouding ten goede komt. De gesprekke zullen in principe op school plaatsvinden met de 1,5 meter 

afstand. Mocht u dit liever online willen doen kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

 
Om ons de gelegenheid te geven de school goed te organiseren is het van belang dat wij tijdig weten welke 

kinderen de school zullen gaan bezoeken. Daarom vragen we u om uw kind voor het tweede levensjaar aan 

te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met Else (e.hopman.dedriehoek@gewoonspeciaal.com).  

Bij een aanmelding hoort een aanmeldformulier. Heeft u wel eens genoemd dat er een broertje of zusje naar 

school komt, dan is dat nog niet voldoende. Neemt u dan alsnog even contact op om uw zoon/dochter aan 

te melden. 

Personeel 

 
Meester Mathieu mag per 8 oktober genieten van zijn pensioen na een loopbaan van 43 jaar in het 
onderwijs waarvan ruim 30 jaar op onze school. We bedanken hem voor zijn grote inzet op onze school en 
zullen hem gaan missen. 

  



 

 

 

Tessa heeft vanaf dit schooljaar een vaste baan binnen het Anker. Haar gezicht is niet onbekend. Ze heeft 

vorig jaar vervangen in de groep Onderzeeërs. Dit jaar staat ze in de Zeearend.  

 

Een nieuw gezicht op onze school is Esmee. Zij stelt zichzelf aan u voor:  

 

Ik ben Esmee Meijerink en kom uit Wijk bij Duurstede. Mijn pabodiploma heb ik 

behaald op de Marnix Academie in Utrecht, met als specialisatie het profiel 

Wereld, Wetenschap en Technologie. Sinds dit schooljaar werk ik op de Brede 

School Het Anker. Ik ben als invalleerkracht onderdeel van de flexibele schil. Mijn 

werkdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met 

mijn hobby’s zoals film, fotografie, tekenen, lezen, zwemmen en wandelen. Tot nu 

toe heb ik al kennis mogen maken met een aantal klassen. Ik kijk ernaar uit om 

iedereen te ontmoeten en te leren kennen! 

 

Juf Iris is met verlof! Zij verwacht samen met haar man binnenkort haar tweede kindje. We wensen haar 

een fijn verlof toe! 

 

Corona 

Corona heeft ons, u en de school, de afgelopen weken flink bezig gehouden. De afweging wel of niet naar 

school mogen is lastig, voor beide partijen. We hopen dat het nieuwe stroomschema 0-12 jaar handvatten 

biedt om de juiste beslissing te maken met elkaar. Helaas houdt Corona ook in dat we dagelijks 

geconfronteerd worden met afwezigheid van personeel, vaak ook meerdere tegelijk. We doen ons uiterste 

best om dit zo goed mogelijk op te vangen. We zoeken hierbij naar interne oplossingen (ambulante collega’s 

of verdelen), externe oplossingen (vervangingspool) maar ontkomen er helaas ook niet aan om u te vragen 

uw kind thuis te houden als we geen andere mogelijkheden hebben. 

Op de achtergrond wordt gewerkt aan het inrichten van thuisonderwijs mocht dat weer nodig zijn. We 

houden u hiervan op de hoogte.   

 

  



 

 

Luizencontrole 

De school is weer gestart en dat betekent vaak een stijging in de hoofdluisbesmettingen. De controles 

die normaal gesproken op school plaatsvinden kunnen op dit moment niet meer plaatsvinden. We vragen 

u dit zelf bij uw kinderen te controleren.  

Controleren 

Wilt u hoofdluis voorkomen, dan is het belangrijk om regelmatig te controleren. Zo kunt u hoofdluis in een 

vroeg stadium ontdekken en is de behandeling makkelijker. U kunt kinderen en uzelf controleren door 

goed tussen de haren te kijken, vooral achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn ongeveer 3 

milimeter groot en ze bewegen. Ook als u grijswitte puntjes ziet die een de haren vastgepakt zijn, is er 

mogelijk sprake van hoofdluis. Dit zijn de eitjes van de hoofdluis. 

Behandelen 

Als uw kind hoofdluis heeft, is het belangrijk om dit grondig aan te pakken. Controleer ook alle gezinsleden 

en vertel vriendjes en de leerkracht dat uw kind hoofdluis heeft. U kunt hoofdluis behandelen door twee 

weken lang elke dag de haren te kammen met een fijntandige kam. Dat gaat het beste in combinatie met 

crèmespoeling. De eitjes kunt u met uw nagels van de haren verwijderen. U kunt ook een 

antihoofdluismiddel gebruiken. Het is belangrijk om ook dan twee weken lang elke dag de har 

 

Nieuws vanuit de MR en OR 

Nieuws uit de MR 

Ook voor de MR is er een nieuw schooljaar aangebroken. We bestaan dit jaar uit:  

Personeel; Sander Pol, Kady van Gelderen, Cintia de Groot en Jolanda van den Dries 

Ouders; Rik Berkulo, Natascha Blokker en Machtelt Romeyn 

Je kunt ons gerust aanspreken, of e-mailen via mjamromeyn@hotmail.com 

Bij de ouders is nog een vacature, we hebben dit vorig jaar al een keer aangegeven. Gelukkig heeft er zich 

een ouder gemeld met interesse, bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met Machtelt Romeyn 

(mjamromeyn@hotmail.com), graag vóór 14 oktober. 

Ook dit jaar zullen we ons weer inzetten voor een nog beter Anker waar jullie en onze kinderen met plezier 

naar toe gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen én waar het personeel zich iedere dag met passie hard 

maakt voor het best mogelijke onderwijs en een fijne school. 

 

 

 

 



 

 

 

Bericht van de Oudervereniging  

Het schooljaar is weer begonnen, dus ook wij hebben weer zin om te beginnen. Onze eerste vergadering 

hebben we inmiddels gehad. Daarin hebben we terug gekeken op het afgelopen schooljaar en de eerste 

plannen gemaakt voor dit komende jaar.  

Normaal gesproken organiseren wij aan het begin van het jaar een jaarvergadering voor alle ouders. Met 

het oog op COVID 19 informeren wij u dit jaar anders over onze ideeën. Wij zullen dit zeer binnenkort met 

u delen.  

En....maandag 5 oktober is de Dag van de Leerkracht. Die dag laten we natuurlijk niet voorbij gaan. Namens 

alle ouders zullen wij de leerkrachten verrassen!  

 

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les? 

 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijk bij Duurstede helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 

contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar 

weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool. Meer 

informatie vindt u in de bijlage.  

 

Zwerfboeken 

In onze hal staat een zwerfboekenkast.  Zwerfboeken zijn van alle 

kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je 

het weer verder zwerven. Je herkent zwerfboeken  aan de sticker op de 

kaft. Op die stickers staat: Neem me mee! Je mag het gratis mee naar 

huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer zwerven. Dan 

kan een ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook 

een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode. Met die code kun 

je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op de website 

www.kinderzwerfboek.nl, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is. Sommige boeken hebben al een 

reis gemaakt van Utrecht naar Leeuwarden! 

 

http://www.kinderzwerfboek.nl/

