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Belangrijke data

Datum Activiteit Groep

2 dec Schatkamer versieren Ouderhulp

Surprises naar school 5 t/m 8

5 dec Sinterklaasfeest kinderen; om 12 uur uit 1 t/m 8

6 dec Kinderen mogen om 09:30 uur op school
komen

1 t/m 8

6 dec Kerstversieren Ouderhulp

19 dec Start blok 4 Vreedzame school 1 t/m 8

22 dec Kerstfeest 1 t/m 8

23 dec Kinderen om 12 uur uit 1 t/m 8

Start Kerstvakantie

Op tijd op school!
De winter is in aantocht en daarmee is het ‘s ochtends steeds
langer donker. We waren zo trots dat de kinderen allemaal op tijd
op school waren, maar wij merken dat er nu steeds weer meer
kinderen te laat op school komen. Uw kind moet om 5 voor half 9
in de klas aanwezig zijn, zodat wij om half 9 kunnen starten met
de lessen.

Wilt u als ouders/verzorgers voor zorgen dat uw kind op tijd
aanwezig is? Alvast bedankt!

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn de volgende kinderen nieuw bij ons op school gekomen:
Mucaad, Qamar en Nolan  bij juf Nienke en Julie groep 1/2
Salih Lawin bij meester Hubert en juf Carole groep 1/2
Elias bij juf Tessa en Elika groep 4/5
Osama bij juf Stephanie groep 6
Welkom op school en heel veel plezier!

Ankernieuws



Schoolfilm
Zoals u weet zijn er in oktober filmopnames bij ons op school geweest. Onze school-film is
nu klaar. Wij zijn er enorm trots op; vooral op de rol die de leerlingen hierin hebben
gespeeld. Ze hebben het super goed gedaan! U kunt de film zien via de volgende link:

Brede school Het Anker Wijk bij Duurstede

De film wordt ingezet bij de werving van nieuwe leerkrachten en om ouders van nieuwe
leerlingen een kijkje te geven in de school.

Vreedzame school blok 4: we hebben hart voor elkaar
Dit blok gaat over gevoelens. Kunnen omgaan met gevoelens is van groot belang voor een
positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat
waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat
ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun
gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn
dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te
praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd

bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een
vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We
bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De
kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid
uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen
oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor
elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van
wordt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om
over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er
rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We
willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Mediatorentraining
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij
conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden op dit moment enkele
leerlingen uit groep 6 t/m 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo
nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas
of op het schoolplein. Dit natuurlijk altijd onder de verantwoordelijkheid van de
leerkrachten.

Commissies in de school
De afgelopen jaren is er binnen de school een aantal commissies in het leven geroepen,
zoals bijvoorbeeld een klankbordgroep. In overleg met de MR hebben we besloten om
voorlopig de commissies terug te brengen tot twee. Dit zijn de MR, het officiële orgaan
van de school, waarin ouders meedenken en meekijken met school en de
oudervereniging die zich bezighoudt met de activiteiten die op school gedaan worden.

Surprises groep 5 t/m 8
Het inleveren van de surprises is op vrijdagmiddag 2 december na schooltijd tussen 14:45
uur en 15:30 uur.
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https://youtu.be/RB9WdJ2l7No


Sinterklaasfeest
Op maandag 5 december vieren wij ons Sinterklaasfeest.
De groepen 1 tot en met 4 brengen een bezoekje aan
Sinterklaas. De groepen 5 tot en met 8 pakken de
gemaakte surprises deze ochtend uit. Alle kinderen zijn
deze maandag 5 december om 12:00 uur uit.
Op dinsdag 6 december mag uw kind uitslapen. Elk kind
moet om half 10 in school aanwezig zijn. Dan beginnen de
lessen. De leerkrachten zijn gewoon aanwezig om half 9,
dus mocht u uw kind eerder willen brengen dan kan dat.

Kerstfeest
Op donderdag 22 december zal het kerstdiner op school plaatsvinden.
De kinderen zijn welkom vanaf 17.45 uur, om 18.00 uur begint het diner.
Het diner zal tot 19.00 uur duren.

Het is de bedoeling dat iedere leerling samen met hun ouders iets maakt.
U krijgt hier bericht over van de klassenouder.
Tijdens het kerstdiner kunt u als ouder op school een hapje en drankje
nuttigen. Vindt u dit gezellig, wees welkom en neem wat lekkers mee.

De oudercommissie regelt drankjes voor zowel de klassen als de ouders.
We zien jullie graag in jullie mooiste kerstkleding.

Laatste schooldag van 2022
Op vrijdag 23 december mogen de kinderen allemaal iets later op school komen. Om 9:30
uur moet iedereen in de klas aanwezig zijn. Mocht uw kind eerder willen komen of heeft u
geen opvang dan kan uw kind gewoon naar school. De leerkrachten zijn vanaf half 9
aanwezig in de klas.
Alle kinderen (groep 2 t/m 8) zijn om 12 uur uit om zo van een heerlijke vakantie te
kunnen genieten.
Namens team, oudercommissie en MR
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