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Start schooljaar 

Hier op Het Anker vinden we het wel een beetje gemeen, dat het zonnetje nu zo lekker schijnt terwijl het 

in de zomervakantie vaak regende! Dat hadden we liever andersom gewild. Maar dat betekent voor nu dat 

we wat vaker lekker naar buiten kunnen. En vanaf gisteren is het ook echt herfst. En dat merken we in de 

ochtend, want dan is het toch koud!  

Om de ochtend rustig te starten pakken de kinderen nu allemaal hun leesboek. Even lekker wakker worden 

met een goed verhaal. Er zijn klassen die echte leeskilometers maken. Hoe meer er wordt gelezen, hoe 

verder de kinderen komen op een kaart, want elke bladzijde staat voor een kilometer. Zo proberen ze een 

plaats in Nederland te bereiken met het lezen. En wanneer ze daar aankomen dan wordt dat gevierd met 

een heuse picknick! Die picknick is natuurlijk gewoon hier, op ons 

Anker. In het herfstzonnetje!  

We wensen u ook veel leesplezier van deze maandbrief. 

-Team Het Anker-  

 

 

 

24  Sep Groep 8 terug van kamp! Groep 8  

27 Sep Jaarvergadering 

oudervereniging – Online 

Vreedzame school vervalt 

Voor alle ouders; maandag 

wordt en er een link 

doorgestuurd 

08 Okt  Schoolreisje  Groep 3 tot en met 7 

13 Okt Maandbrief uit de groep Voor alle groepen 

14 Okt  Kleuters 12 uur vrij Groep ½  

18 Okt  Herfstvakantie! Voor alle groepen  

25 Okt  Studiedag. Alle kinderen vrij Voor alle groepen 

26 Okt  Weer naar school Voor alle groepen 

24 september 2021 



 

 

 

Het Anker nieuw personeel 

Het Anker is een grote school waar veel meesters en juffen en ander personeel rondlopen. En elk 

schooljaar komen er ook nieuwe mensen in de school. U heeft wellicht al kennis gemaakt met de 

leerkracht van uw eigen kind. Maar hieronder in het kort welke nieuwe meesters en juffen we dit 

schooljaar hebben! 

Unit 1,2  

• Juf Laura is de juf van de Zee-egels (maandag t/m donderdag). Zij vervangt juf Nienke die op dit 

moment nog ziek is.  

• Juf Karin is juf van de Zeepaardjes (op dinsdag en donderdag) en de Zeesterren (op de maandag).  

Uni 3,4,5 

• Juf Judith is de juf van de Zeemeeuw, groep 3 (woensdag t/m vrijdag). 

• Juf Liona is de juf van de Schelpen, groep 4 (maandag en dinsdag). 

• Juf Susan is de juf van de Vuurtoren, groep 5 (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag). Zij vervangt 

juf Tessa die op dit moment met verlof is.  

Unit 5,6 

• Meester Chris werkt al bij ons, maar is nu ook de meester van de Reigers (woensdag t/m vrijdag). 

Hij vervangt juf Janneke die nu aan het re-integreren is.  

• Juf Romy is de onderwijsassistent van de groepen 5, 6, 7 en 8 (dinsdag t/m vrijdag).   

Unit 7,8 

• Juf Minca is de juf van de Onderzeeër (maandag t/m woensdag). Zij vervangt juf Thamara die op dit 

moment met verlof is.  

We zijn super blij met deze nieuwe meester en juffen op Het Anker! 

 

Invalideparkeerplaats  

Voor de school hebben we parkeerplekken voor alle ouders en het personeel 

van Het Anker. Hierbij zit ook een invalideparkeerplaats. Deze parkeerplaats is 

echt alleen bedoeld voor mensen die een speciale invalidekaart hebben in de 

auto. Op dit moment wordt deze invalideparkeerplaats ook gebruikt door 

mensen die geen kaart hebben. Zou u hierop willen letten en uw auto op een 

andere parkeerplaats willen zetten? Zo kunnen de mensen die echt gebruik 

moeten maken van deze parkeerplaats hun auto kwijt. Wanneer hierop gecontroleerd wordt dan kan dit 

een boete opleveren van €380,-.  



 

 

 

 

Vreedzame school  

Deze week zijn wij gestart met blok 2 van de Vreedzame school. In de bijlage van deze 

maandbrief vindt u informatie over dit blok. Helaas hadden we te weinig aanmeldingen 

om de informatieavond over de Vreedzame school op 27 september door te laten gaan. In 

de loop van het jaar zullen we het nog eens proberen, maar dan in samenwerking met de 

Kinderopvang die ook met de Vreedzame school werkt. De jaarvergadering van de oudervereniging zal 

online doorgaan.  Maandag zullen we een link doorsturen. Ook ouders die zich niet hadden opgegeven 

kunnen van deze link gebruik maken.  

 

Mobiele telefoons 

We merken dat steeds meer kinderen een mobiele telefoon bij zich hebben op 

school. In bepaalde situaties kan dit nodig zijn, maar we zien dat het gebruik steeds 

meer toeneemt. Tijdens schooltijd is de mobiele telefoon uit en ingeleverd bij de 

leerkracht. Heeft u toch een dringende boodschap dan kunt u contact opnemen met 

de school via het algemene telefoonnummer: 0343-792000.  

Het meenemen van een mobiele telefoon of andere waardevolle spullen is geheel voor eigen risico. 

Mobiele telefoons moeten voor aanvang van de lessen bij de leerkracht worden afgegeven en na afsluiting 

van de dag weer afgehaald worden. U kunt de school in geen enkel geval aansprakelijk stellen in geval van 

diefstal en/of beschadiging. 

Deze informatie kunt u altijd terug vinden in onze schoolgids.  

 

Basisschoolapp 

Op Het Anker gebruiken we de Basisschoolapp om ouders op de hoogte te houden van alles wat er 

gebeurt in de school. U kunt de digitale jaarkalender vinden, nieuws uit de groep en de school, 

contactinformatie en nog veel meer. Ook het inplannen van de oudergesprekken gaat via de app. 

Het is belangrijk dat u zelf de app download. Via de leerkracht ontvangt u de inloggegevens. Let op! Deze 

gegevens zijn maar 24 uur geldig. Zorg er dus voor dat u deze snel gebruikt.  

In juni hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen over het gebruik van de app. Hierover ontvangt u 

spoedig een terugkoppeling.  

 

 

 



 

 

 

Schoolreisje! 

De groepen 3 tot en met 7 mogen weer op schoolreisje! Daar heeft iedereen 

ontzettend veel zin in , ook de juffen en meesters. Vandaag krijgt u alle 

informatie over deze leuke dag via een aparte brief. Hierbij zit ook de factuur 

voor het schoolreisje.  

 

Afval  

In de klassen scheiden wij ons afval. Nu merken wij dat we ontzettend 

veel afval hebben, de bakken in de klas zitten soms te vol. Dat kan anders! 

Nu kan het zo zijn dat u het lege drinkpakje mee terug krijgt naar huis 

wanneer de afvalbak te vol zit. Maar wist u dat een beker of waterfles 

veel handiger en goedkoper is? En het scheelt heel veel afval. Juf Patricia 

heeft nog een goede tip: doe de deksel niet in de vaatwasser! Zo gaat het rubber kapot en gaat de beker 

lekken.  

 

Kinderboekenweek  

spaart u mee voor gratis boeken voor de schoolbieb? 

Woensdag 6 oktober begint de kinderboekenweek. Dit jaar staat de kinderboekenweek in het thema van 
‘worden wat je wilt’. 
 
Bruna organiseert de succesvolle actie ‘Sparen voor de schoolbieb!’.  
Hieronder leest u hoe het werkt: 
 

- Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de 
Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school 

- De school verzamelt al deze kassabonnen 
- De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 

worden ingeleverd bij een Bruna-winkel. 
- De Bruna-medewerker telt de kassabonbedragen na inlevering 

bij elkaar op en overhandigt een waardebon 
- De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het 

totaalbedrag kinderboeken uitzoeken.  
 
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken! Doet u mee? 

 



 

 

 

Wist u dat? 

- Onze Schoolgids op de website staat? Hierin kunt u alle informatie vinden 

over Het Anker!  

- Groep 7 Onderzeeërs al veel leeskilometers heeft gemaakt en helemaal naar 

Volendam gaat lezen! 

- We een nieuwe methode hebben voor rekenen en we na de herfstvakantie 

een studiedag hebben over ons rekenonderwijs?  

- Groep 8 nu met kamp is en dat de avonden en nachten best wel koud zijn? 

  

- De groepen 4 afgelopen woensdag naar knotshockey zijn geweest? Foto’s zijn te zien in het 

fotoarchief van ditiswijk.nl. 

- En het daar ontzettend druk was, maar ook heel erg leuk? 

- Je op 11 oktober tussen 14 en 15 uur kan kennismaken met hockey? Aanmelden kan bij Rianne 

Munnichs via munnichs@xmsweb.nl .  

 

Post 

We hebben post gekregen van BadmintonClub Ricochet uit Wijk bij Duurstede. Zij bieden 

basisschoolleerlingen regelmatig een kennismaking aan met de badmintonsport via de Voel jij je lekker-

toer van de Stichting Wijksport. Dit jaar bestaat BadmintonClub Ricochet uit Wijk bij Duurstede 50 jaar en 

organiseert allerlei activiteiten. Zo hebben zij zich aangesloten bij het Probeerbadminton dat Badminton 

Nederland, de Nederlandse badmintonbond, vanaf oktober aanbiedt bij meer dan 200 clubs! Ook werken 

zij mee aan het nieuwe jeugdprogramma van de bond, Bamito, voor kinderen vanaf 4 jaar. Verder is de 

seizoensaftrap dit jaar wederom in het Doornse Gat, op zondag 12 september vanaf 13:00 uur, met een 

workout in spelvorm en daarna een gezellig samenzijn met een (zelf meegebracht) hapje en drankje. 

Iedereen is hier welkom, lid of geen lid. 
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