
Instagram: het.anker.wbd De Vreedzame School: We horen bij elkaar

Belangrijke data

22 aug Eerste schooldag Voor alle groepen

6 sep Informatieavond per groep Voor alle groepen

12-16 sep Startgesprekken Voor alle groepen

26 sep Kunst Centraal Groepen 3/4/5
(Op school)

27 sep Kunst Centraal Groepen 1/2
(Calypso)

Start nieuwe schooljaar
Aanstaande maandag starten we weer! Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van deze
prachtige zomer. Wij hebben zin in het nieuwe schooljaar. Maandag mag u met uw kind
vanaf tien voor half 9 naar binnen om even een kijkje te nemen in de klas. U kunt dan ook
kennismaken met de leerkracht. Geef elkaar hierbij de ruimte. Om vijf over half 9 vragen
we u de school weer te verlaten. (Mocht u corona-gerelateerde klachten hebben dan
vragen we u thuis te blijven).
U ontvangt een mailtje van de leerkracht van de klas met informatie die de groep betreft
(halen/brengen, ingang, plaats in de school etc.)

Jaarplanning

In de bijlage vindt u de jaarplanning van dit schooljaar. Alle activiteiten, vakanties en vrije
dagen (voor zover bekend) staan hierop vermeld. Mocht zich hierin iets wijzigen dan
melden we dat ruim van tevoren.
Aanstaande maandag krijgt u via Matthieu van der Pol een link toegestuurd, zodat u alle
activiteiten in uw digitale agenda kunt opnemen. Let op, deze link is slechts 72 uur geldig.

Ankernieuws



Corona-update augustus 2022 (info GGD)

Huidige adviezen

De positief-geteste persoon dient thuis in isolatie te gaan, voor ten minste 5 dagen. Is de
persoon 24 uur klachtenvrij en zijn ten minste 5 dagen verstreken vanaf het begin van de
klachten, dan mag de isolatie worden beëindigd. Zijn de klachten nog aanwezig dan wordt
de isolatie met 1 dag verlengd, tot een maximale isolatie duur van 10 dagen. Als er na 10
dagen nog steeds klachten aanwezig zijn mag de isolatie op dag 11 worden beëindigd,
ongeacht de aard van de nog aanwezige klachten.

Op dit moment is er geen quarantaine-advies meer voor mensen die in contact komen met
een besmet persoon. Daarom zal er ook geen quarantaine-advies voor gehele klassen
gegeven worden.

Op dit moment zijn de basisregels van groot belang; goede handhygiëne, adequate
ventilatie en alertheid op klachten. Mensen met klachten dienen thuis te blijven en zich te
(laten) testen. Bij een negatieve uitslag mogen ze weer het huis verlaten.

Heeft iemand een negatieve zelftest maar blijven de klachten aanhouden? Dan wordt
geadviseerd om een tweede zelftest uit te voeren, 24 uur na de eerste.

Heeft iemand aanhoudende (milde) klachten maar doet diegene geen (zelf)test? Dan
moet deze persoon 7 dagen thuis blijven.

Het is niet meer nodig om bij elke nieuwe besmetting de ouders opnieuw in te lichten. Het
volstaat om, als er besmettingen zijn, eenmaal per week een update te delen met de
ouders zodat zij ook de nodige maatregelen kunnen treffen.

Explora + taalklas
De taalklas en Explora starten aanstaande dinsdag; de kinderen kunnen zo meedoen aan
de opstart van hun groep.
Voor Explora geldt: Vanaf dinsdag zijn zij dagelijks na de eerste pauze in Explora.

Start meester Hubert en meester Jephrey
Komende week starten meester Hubert (groep 1/2) en meester Jephrey (groep 7) bij ons
op school. Zij stellen zich in het volgend Ankernieuws aan u voor.

Informatieavonden en startgesprekken

De informatieavonden (per groep) zijn 6 september. Hierover krijgt u binnenkort meer
informatie. De startgesprekken vinden plaats in de week van 12 t/m 16 september.

Wij zijn op zoek naar (herhaalde oproep)
Nieuwe leden en een nieuwe voorzitter voor onze oudervereniging. De huidige voorzitter
Carole van Ginkel is dit schooljaar werkzaam als onderwijsassistent bij ons op school. Zij
zal ondersteunen vanuit het team.
U kunt zich opgeven via: directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com
Werken met klassenouders

Komend schooljaar maken wij gebruik van klassenouders. Deze ouders verrichten hand- en
spandiensten voor de leerkrachten. Binnenkort worden ouders hiervoor benaderd.
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Folders

Wij krijgen als school aan het begin van het schooljaar veel folders met het verzoek deze
uit te delen aan de kinderen. Het betreft hier onder andere folders van typecursussen,
tijdschriften etc. Een aantal folders geven wij mee aan uw kind. Puur ter info.

Vreedzame school (blok 1; we horen bij elkaar)

De eerste twee weken van het schooljaar geven we drie keer per week een les uit Blok 1.
Dit, om de sfeer direct goed neer te zetten.

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de
algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe
je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft
dat hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar
waarderen.

Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve
opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met
je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen
respect moet hebben voor de mening van anderen.

Gebruikersovereenkomst chromebooks

Aanstaande maandag ontvangen de ouders van groep 3 t/m 8 een gebruikersovereenkomst
voor het chromebook. We vragen u dit voor vrijdag 26 augustus (voor elk kind) in te vullen
en in te (laten) leveren bij de leerkracht van uw kind.

Gymrooster

Hieronder vindt u het gymrooster:

Rooster 2022-2023 (versie 1)

De kleuters gymmen op dinsdag en donderdag

Maandag
Het Anker

Tijd Groep Docent

08.30 -
09.15

3 Judith Bianca

09.15 -
10.00

3/4 SBO Karin Bianca

10.15 -
11.00

4/5 Elika Bianca
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11.00 -
11.45

5 Susan Bianca

12.15 -
13.00

5 SBO Carolien Bianca

13.00 -
13.45

5/6 SBO Kady Bianca

13.45 -
14.30

7/8 SBO Sander Bianca

Marienhoeve

Tijd Groep Docent

12.00 – 13.00 8 Jolanda

13.30 – 14.30 7 Jephrey

Donderdag
Locatie: Het Anker

Tijd Groep Docent

08.30-9.15 7/8 SBO Sander Bianca

09.15-10.00 5/6 SBO Kady Bianca

10.15-11.00 5 SBO Noor Bianca

11.00-11.45 5 Elika Bianca

12.15-13.00 4/5 Tessa Bianca

13.00-13.45 3/4 SBO Karin Bianca

13.45-14.30 3 Romy Bianca

Vrijdag
Mariënhoeve

Tijd Groep Docent

13.15 - 14.30 8 Jolanda

Tijd Groep Docent

08.30-9.15 5 SBO Noor Bianca

09.15-10.00 5/6 SBO Kady Bianca
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10.00-10.45 7/8 SBO Sander Sander/Bianca

10.45-11.30 7 Cintia Bianca

11:30-12:15 6 Stephanie Bianca
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