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Belangrijke data

Datum Activiteit Groep

28 sep Kinderpostzegels 7 en 8

4 okt Dierendag Alle groepen

5 okt Dag van de leerkracht
Start kinderboekenweek (8:20 uur op het
plein)

Alle groepen

24 okt Herfstvakantie van 24 okt t/m 28 okt. Alle groepen

Jaarplanning + definitieve studiedagen
Er zijn wat aanpassingen in de jaarplanning.
De definitieve studiedagen voor dit schooljaar zijn:

● Woensdag 16 november, alle kinderen de hele dag vrij.
● Maandag 5 december alle kinderen om 12 uur vrij ivm Sinterklaas
● Vrijdag 23 december alle kinderen om 12 uur uit ivm Kerst.
● Donderdag 16 maart Studiemiddag, alle kinderen om 12 uur vrij.
● Donderdag 15 juni Studiemiddag, alle kinderen om 12 uur vrij.
● Vrijdag 16 juni Studiedag, alle kinderen de hele dag vrij.

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2 bij juf Nienke zijn afgelopen maand Rosa en Quds gestart.
Bij meester Hubert is Ella nieuw in de groep.
Bij juf Judith en juf Romy zijn Bushra en Amira nieuw in de groep.
Bij juf Karin en juf Beatrijs is Lara nieuw in de groep.
Ook bij juf Tessa en juf Elika is een nieuwe leerling, Yamen.
Allemaal welkom op Het Anker. We hopen dat jullie je snel thuis voelen.

Kunst Centraal groep 3/4 Kriebelpootjes
De groepen 3 en 4 kregen afgelopen maandag bezoek van een
kunstenaar in de klas. Mieren, bijen, hommels en kevers… Insecten
zijn met hun kriebelige pootjes, uitstekende voelsprietjes en bolle
lijfjes kleine kunstwerkjes op zich. Welke insecten ken jij? Hoeveel
pootjes hebben ze? En welke kleuren? Kijk mee met kunstenaars Mark
van Praagh en Rixt Hilverda. Welke kriebelpootjes ontdekken zij?
Onderzoek deze interessante beestjes. En leer ze te tekenen in je
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eigen insectenboek met aquarelpotloden, dit zijn potloden die verf kunnen worden, en
fineliner.

Kunst Centraal groep 1/2  naar Calypso-theater
Groep 1/2 is afgelopen dinsdag naar de voorstelling MUK in het
Calypso-theater geweest.

MUK is een beeldend en muzikaal feestje gebaseerd op de
avonturen van Muk, de nieuwe succesvolle kinderboeken- serie van
Mark Haayema en Job van Gelder. Muk kan nogal onhandig zijn,
maar zijn aandoenlijke goedwillendheid en zijn open blik op de
wereld, maken het een hondje om van te houden.

Kinderpostzegels
Vanaf 28 september tot en met 5 oktober op pad. Ze gaan langs de deuren om
kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld.

Ieder kind met een vrij hoofd naar school
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben

bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars
meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het
beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar
de opbrengst van de Kinderpostzegelactie
bestemd. Samen met jou geven we deze
kinderen ‘wind mee’. We helpen ze
bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale
training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd
naar school kunnen.

Formulier chromebooks
In de eerste week kreeg u van ons een formulier m.b.t. het gebruik van onze chromebooks.
Hierover hebben wij een aantal vragen ontvangen. De brief zal volgend schooljaar
aangepast worden.
In vorige schooljaren was er veel schade aan onze chromebooks. Deels bewust toegebracht
door leerlingen. Alleen in het geval van schade die bewust toegebracht is (en waarbij dit
gezien is door de leerkracht) gaan we met u in gesprek als ouder.

Vacature voor groep 3 en Taalklas
Het aantal kinderen in onze groep 3 loopt behoorlijk op. Om goed
onderwijs te kunnen blijven geven hebben we besloten om de groep
te gaan splitsen. Momenteel is juf Katinka aanwezig op de
maandag, dinsdag en de woensdag. Wij hopen zeer snel deze
vacature definitief te vervullen. Zodra dit gelukt is informeren wij u
verder.

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
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Wilt u onze MR versterken?
Gezocht MR-lid oudergeleding, en GMR leden!
Dit nieuwe schooljaar 2022/2023 zoeken wij voor de MR een nieuw lid voor de
oudergeleding.
‘t Anker heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een personeelsgeleding en een
oudergeleding. De MR is betrokken bij het vaststellen van het beleid en de controle en
uitvoering hiervan. Hiervoor komt de MR gemiddeld 6 (dinsdag)avonden per jaar bijeen om
te overleggen met de directie.
Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van een van de ouders, is er nu weer een plek
vrijgekomen binnen de MR. Dus nu is het je kans om in de MR jouw mening, ideeën en tips
te laten  horen!
Heb je interesse? Wil je meer weten?
We zijn te bereiken op: mr.dedriehoek@gewoonspeciaal.com
graag reageren binnen 2 weken
----------------------------------------------------------------------------------------------
Met ingang van dit schooljaar 2022/2023 worden ook ouders gezocht voor de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor het regulier
basisonderwijs (Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede) en een GMR voor het
speciaal basisonderwijs (Stichting Gewoon Speciaal).
De GMR bespreekt school overkoepelende beleidsstukken op gebied van begroting,
formatie en onderwijskundig beleid. Door lid te zijn van de GMR, ben je op een actieve,
leerzame en beleidsmatige manier betrokken bij onze school.
Wij zoeken 1 ouder voor de GMR van het regulier basisonderwijs en 1 ouder voor
de GMR van het speciale basisonderwijs. Indien een ouder wil deelnemen aan de GMR
van het speciaal basisonderwijs, kan deze functie gecombineerd worden met de MR.
Interesse? Meer weten?
Ook hiervoor zijn we te bereiken op: mr.dedriehoek@gewoonspeciaal.com
graag reageren binnen 2 weken

Vreedzame school (blok 2 We lossen conflicten zelf op)
Na twee weken school starten we met de lessen uit Blok 2 (We
lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is
kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te
gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen
conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt
bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je
een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt
naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld
gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op
drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt
niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en

wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de
ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS
HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het
stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf
kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar
conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
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Kinderboekenweek
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op
het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje
maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te
ontdekken en te doen.
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte
natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het
moois van de natuur te zien! Leer over bijzondere
dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder
in spannende verhalen over woeste buiten avonturen of
verwonder je over prachtige natuur illustraties in
prentenboeken. En ga daarna lekker naar buiten.

De Kinderboekenweek 2022 is GI-GA-GROEN!

Woensdag 12 oktober van 12:30 -13:15 uur
organiseren wij een boekenmarkt op school. De
kinderen kunnen tussen 3 en 7 oktober oude boeken (peuterboeken en volwassenen mag
ook) inleveren bij Jacqueline. Meer informatie volgt.

Informatie vanuit leerplicht

Wij zien dat er veel kinderen laat op school verschijnen. Afspraak is dat uw kind om 5 voor
half 9 op school moet zijn zodat de leerkrachten om half 9 kunnen starten met hun lessen.
Wanneer uw kind vaak te laat komt moeten wij hier melding van maken bij de
leerplichtambtenaar. Dit kan zelfs leiden tot boetes. Wilt u er voor zorgen dat uw kind op
tijd van huis gaat zodat wij onze lessen kunnen starten om half 9?
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