
 

 

 

Belangrijke data  

 

Formatie 

Op dit moment stromen er nog steeds aanmeldingen binnen voor zowel OBS als SBO Het Anker. Dit heeft 

gevolgen voor onze groepsindeling. Daarnaast hebben we te maken met een flink aantal vervangingen 

vanwege ziekte en zwangerschap. Zodra er meer duidelijk is, maken we de indelingen bekend maken.  

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni is de schoolfotograaf op school aanwezig om foto’s te maken van 

uw kind en van alle klassen. Dit jaar worden er individuele en klassenfoto’s gemaakt. Er is zoveel mogelijk 

rekening gehouden met het gymrooster en buitenspeeltijden etc. Door omstandigheden kan er toch 

onverhoopt een wijziging in komen. We proberen dit uiteraard te voorkomen. Wilt u ervoor zorgen dat uw 

zoon(s) en/ of dochter(s) alle dagen “foto proof” is? Heeft u kind nog een favoriete knuffel of kleine 

accessoire, laat dit dan gerust meenemen.  

Dit jaar gaan we de broer/zus foto bínnen fotograferen. Dat betekent alleen de broers/zussen die op dit 

moment op het Anker lessen volgen. Er is tevens gekozen voor een groepsfoto buiten.  

 

 

1 juni Start CITO toetsen Voor alle groepen 

1 & 2 juni  Schoolfotograaf Voor alle groepen 

15 juni Praktijkverkeersexamen Groepen 8 

30 juni Studiedag Alle groepen vrij 

2 juli  Rapportfolio mee Alle groepen 

5-15 juli  Rapportfolio gesprekken Alle groepen 

16 juli Laatste schooldag Alle groepen om 12 u vrij  

19 juli Zomervakantie Alle groepen 

28 mei 2021 



 

 

Schooltijden  

Op dit moment werken we nog met verschillende schooltijden. Helaas blijft dit tot de zomervakantie. 
Wanneer er versoepelingen optreden waardoor wij dit na de zomervakantie anders kunnen vormgeven, 
hoort u dit uiteraard van ons.  
 

Mondkapjes 

Steeds vaker zien wij steeds vaker ouders zonder mondkapje. Wij willen uw vragen om deze wel te 

dragen bij het brengen en halen van uw kind(eren). 

 

Personeel 

Aanstaande maandag is Juf Tessa voor het laatst in haar groep. Vandaag viert zij dit met de kinderen. Juf 

Tessa is momenteel 28+ weken zwanger en mag vanwege de maatregelen niet meer voor de groep. 

Gelukkig is zij nog wel bij ons op school te vinden om andere werkzaamheden te kunnen doen. 

Yes! Wij kunnen u melden dat juf Janneke is gestart met re-integreren.  

Else is terug van haar verlof. Na de meivakantie is zijn enthousiast begonnen. Haar werkdagen zijn 

woensdag, donderdag en om de week de vrijdag. Kim maakt dit schooljaar bij ons op school af.  

 

Het Anker heeft Instagram! 

In deze tijden willen we graag op verschillende manieren met u in contact 

blijven. Hiervoor gebruiken we onder andere de basisschoolapp. Toekomstige 

ouders willen wij ook graag laten zien wat wij allemaal op Het Anker doen. AVG 

technisch gezien laten we daarom geen gezichten van kinderen zien. Wel van de 

activiteiten. Wilt u ons ook volgen? Dat kan via het.anker.wbd 

 


