
 

 

 

Belangrijke data  

 

 

 

 

Even voorstellen 

Na ons laatste bericht is het voor u niet geheel onverwacht dat wij opnieuw gekeken hebben naar een 

interim adjunct directeur. En we kunnen u vertellen dat deze inmiddels bekend is. Graag stelt zij zich aan u 

voor.  

Ik ben Kim de Mos, 39 jaar en woon in Bilthoven samen met mijn man Hans, 

drie puber jongens Luca, Thije en Marc en hond Potter. De komende tijd zal 

ik de adjunct-directeur Else tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen. Ik 

heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan op Het Anker! 

Al heel wat jaren werk ik in het onderwijs. Eerst als leerkracht, later als 

teamleider en directeur. Sinds een jaar heb ik mijn eigen bedrijf en doe ik 

allerlei verschillende opdrachten binnen het onderwijs. Ik vind het heerlijk 

om met veel verschillende dingen bezig te zijn en kijk er ook naar uit om 

Het Anker te leren kennen. Veel contact hebben vind ik fijn en belangrijk 

hierin. Nu is dit in deze tijd niet gemakkelijk, dus zal ik proberen andere 

manieren te vinden om elkaar toch te vinden. 

Kim werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag en is bereikbaar op het volgende emailadres 

k.demos@obstbaken.nl 

 

 

 

 

4 Dec Sinterklaas Voor alle groepen 

17 Dec  Kerstontbijt Voor alle groepen 

17 Dec  Kerstmusical in de middag Voor alle groepen 

18  Dec Om 12 uur vrij Alle groepen 

 21 Dec  Start kerstvakantie Alle groepen 

4 Jan  Weer naar school Alle groepen 

27 november 2020 
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Bericht vanuit de oudervereniging  

Heeft u het bericht van de ouderbijdrage ook in de Basisschoolapp gelezen? Wanneer u al een betaling 
heeft gedaan, ontzettend bedankt voor uw bijdrage! Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt. Wij zouden 
dan alsnog graag uw vrijwillige bijdrage ontvangen. Met de ouderbijdrage kunnen wij voor de kinderen 
activiteiten organiseren die buiten het gewone lesprogramma vallen. Uw bijdrage is dus eigenlijk 
onmisbaar! U kunt uw bijdrage overmaken op:  
Rekeningnummer RABOBANK 
IBAN NL34RABO0332552012 
t.n.v. Oudervereniging Brede School het Anker te Wijk bij Duurstede 
Vermeld bij de omschrijving de naam van uw zoon of dochter en de klas waar uw kind in zit. 
Mocht u met ons willen overleggen over de mogelijkheden van betalen, dan zijn wij bereikbaar via 
oudervereniginghetanker@gmail.com 

 

De Vreedzame School en studiedag 

We zijn inmiddels een aantal maanden aan het werk met De 

Vreedzame School. Door middel van dit programma leveren wij een 

bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 

‘betrokken’ burgers.  

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid 

om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. De kinderen leren om 

op een positieve manier met elkaar om te gaan.  Dit heeft al zijn 

werking in de klassen. Wellicht vertelt uw kind hier thuis ook over of 

heeft u dit in de maandbrieven van de groep gelezen. 

De afgelopen periode is er in de klassen gewerkt aan blok 1 ‘We horen 

bij elkaar’ en blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’. Binnenkort heeft het team een voorbereidende 

studiemiddag voor blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’. Na de studiedag starten de kinderen in blok 3.  

Kerstviering op het Anker 

De kerstviering op Het Anker zal dit jaar iets anders gaan dan u van ons gewend bent. Door de corona 

maatregelen waar we ons aan moeten houden is er dit jaar gekozen om geen kerstviering in de avond te 

organiseren. 

We willen uiteraard wel kerst vieren met de kinderen. Dit zal de donderdag voor de vakantie overdag 

plaatsvinden. In plaats van een kerstdiner is er dit jaar gekozen voor een kerstontbijt, georganiseerd door 

de oudervereniging. Er zal een kerstmusical opgevoerd worden door kinderen uit alle groepen en in de 

middag zal er op iedere unit een eigen kerstprogramma zijn. We hopen op deze manier de kinderen toch 

een mooie en bijzondere kerstviering te bezorgen. 

 



 

 

 

 

Peutergroep De Dolfijn start na de Kerstvakantie met een 

peuterplusgroep op vrijdagochtend 

Wat is peuterplus? 

Peuterplus biedt een speciaal programma voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Peuters met 

een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelen zich vlotter dan gemiddeld. Zij zijn nóg nieuwsgieriger en 

leergieriger, leggen vlot verbanden, onthouden veel en hebben nieuwe dingen snel door. Voor peuters die 

gebaat zijn bij extra uitdaging biedt de peuterplus groep een passend aanbod. 

In deze groep werken we rondom thema’s en nodigen we de peuters uit om hier dieper op in te duiken. 

Aan deze thema’s worden muzikale en creatieve activiteiten gekoppeld. 

Van nature leert een jong kind onderzoekend en vanuit nieuwsgierigheid. Wij bieden hier veel ruimte voor. 

Hoe werkt nu eigenlijk je fiets? Wat gebeurt er als je kleuren mengt? Waarbij we de peuter stimuleren 

vooral zelf naar antwoorden te zoeken binnen de grenzen van een veilige, prettige omgeving. Samen met 

ontwikkelingsgelijken ontdekt de peuter meer over zichzelf en de omgeving, onder begeleiding van 

gespecialiseerde medewerkers. 

 

Interesse in het peuterplus-aanbod? 

Bent u van mening dat uw zoon of dochter in aanmerking komt voor de peuterplusgroep? Neemt u dan 

contact op met de medewerkers van peutergroep de Dolfijn. Dan maken zij een afspraak voor een 

intakegesprek. Zij zijn bereikbaar op dedolfijn@kmnkindenco.nl of 0343-760 007 

 

 

 


