
 

 

 

 

Belangrijke data  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting schooljaar 

Vandaag sluiten we weer een bijzonder jaar af met elkaar! We kijken terug op een jaar vol met nieuwe 

ervaringen en indrukken. Gisteren hebben we een mooi eindfeest gehad, vol met leuke spellen, 

springkussens, ijsjes en gezelligheid. We willen via deze weg de oudervereniging bedanken voor het 

organiseren van dit mooie feest en alle andere activiteiten dit schooljaar!  

Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie. We zien jullie heel graag weer op dinsdag 31 

augustus!  

-Team Het Anker-  

 

 

 

 

 

 

16 Jul Start zomervakantie! Voor alle groepen  

30 Aug Studiedag. 

Alle kinderen vrij! 

Voor alle groepen 

31 Aug 1e schooldag  Voor alle groepen 

24 Sep Volgende Maandbrief  Voor alle groepen  

16 juli 2021 



 

 

 

 

Vakanties en studiedag en nieuwe schooljaar   

Vakanties 
 
Herfstvakantie    18-10-2021 t/m 22-10-2021  
Kerstvakantie   27-12-2021 t/m 07-01-2022  
Voorjaarsvakantie    28-02-2022 t/m 04-03-2022  
Goede vrijdag/ Pasen   15-04-2022 t/m 18-04-2022  
Meivakantie     25-04-2022 t/m 06-05-2022  
Hemelvaart     26-05-2022 en 27-05-2022  
Pinksteren     06-06-2022  
Zomervakantie    11-07-2022 t/m 19-08-2022  
  
Studiedagen en vrije dagen 
 
Maandag 30 augustus  Studiedag – kinderen vrij   
Maandag 25 oktober   Studiedag – kinderen vrij   
Vrijdag 24 december   12 uur uit – start kerstvakantie   
Woensdag 16 februari  Studiedag - kinderen vrij  
Dinsdag 8 maart  12 uur uit – studiemiddag, kinderen vrij  
Vrijdag 01 april   Studiedag – kinderen vrij   
Vrijdag 08 juli   12 uur uit – start zomervakantie  
 

 

Het Anker op de kaart 

Woensdag 30 juni hadden de leerkrachten van Het 

Anker een studiedag. Er werd stilgestaan bij wat ze 

hebben bereikt de afgelopen 4 jaar in het nieuwe 

gebouw. Samenwerking tussen de kinderopvang, 

regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 

samenwerkingsverband ZOUT met als motto: Geen 

kind Wijk uit! 

Dat was 4 jaar geleden nieuw, maar wat een mooie 

Brede school staat er nu. De medewerkers kregen 

mooie woorden van wethouder Wil Kosterman, de 

bestuurders en directeur Inge Westerveld. Dit is iets 

waar we in Wijk bij Duurstede trots op mogen zijn. We krijgen veel vraag van andere scholen in Nederland 

hoe wij werken. Wij hebben het voorrecht om dit te mogen delen op verschillende 

onderwijsbijeenkomsten door het land. 



 

 

 

 

 

Samen leren en samen vieringen, want in de maatschappij zijn we ook samen. De groepen 1,2 en 3 zijn nu 

inclusieve groepen. Kinderen accepteren elkaar zoals ze zijn. Zonder oordelen en dat is mooi! Op het Anker 

wordt echt gekeken wat een kind nodig heeft. 

Voor peuters van het Anker is de overgang van kinderopvang naar basisschool ook minder groot. Peuters 

en kleuters werken aan hetzelfde thema en hebben regelmatig gezamenlijke activiteiten. Een kind ervaart 

het vaak als een nieuwe groep met een nieuwe juf, maar hij/zij kent de groep en de juf al goed. 

(bron: https://www.ditiswijk.nl/scholen/4094-het-anker-op-de-kaart)  

 

 

 

 

 

Zomervakantie tijdens corona 

Er breekt weer een tijd aan waar je als gezin veel bij elkaar bent: de zomervakantie. Zo’n intensieve 

periode vrij hebben en samen zijn kan fijn zijn. Maar misschien zie je er ook wel een beetje tegenop. Wéér 

iedereen thuis! Ook nu zijn er nog veel onzekerheden: misschien is het onduidelijk of je op vakantie kan en 

waar je dan heen kan. Blijven de maatregelen versoepeld of moeten ze straks weer worden aangescherpt? 

In de bijlage wat tips van de GGD - Utrecht om het in de zomervakantie makkelijker en leuker te maken! 

 

 

 

https://www.ditiswijk.nl/scholen/4094-het-anker-op-de-kaart

