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Belangrijke data

Datum Activiteit Groep

17 jan Kunst Centraal De wilg in Beeld 6/7 SBO

23 jan. Afname Cito Toetsen 23 jan. t/m 3 feb. 3 t/m 8

23 jan Kunst Centraal De wilg in Beeld 5, 6 en 5/6 SBO

Start na de vakantie
Allereerst allemaal de beste wensen voor 2023. Wat fijn om iedereen
weer gezond en wel te mogen ontvangen in dit nieuwe jaar. De collega’s
en kinderen hadden er weer veel zin in om te beginnen. We gaan er met
z’n allen een mooi jaar van maken.

Kerst
De kerstviering ligt alweer enige tijd
achter ons. Als we terugkijken dan was het een
bijzonder geslaagd kerstfeest. Wat zong het koor
fantastisch! Iedereen heel erg bedankt voor het
heerlijke eten en wat zag iedereen er prachtig uit. Ook
fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren bij het gezellig
samenzijn in de hal van onze school en daar genoten
hebben van een hapje en een drankje. Allemaal heel erg
bedankt voor de aanwezigheid en jullie inzet.

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn de volgende kinderen nieuw bij
ons op school gekomen:
Jony in groep 1/2 bij meester Hubert,
Hikmat in de Taalklas bij juf Suzanne en juf Maaike,
Shahd, Dyvaro, Maria en Dohaa in de instroomgroep bij
juf Karin en juf Charlotte.
Luuk in groep 6 SBO bij juf Kady en juf Renee
Welkom op school en heel veel plezier!

Ankernieuws



Taalklas
Na de kerstvakantie zijn we gestart met een full-time Taalklas. Dit betekent dat de kinderen

die nieuw in Nederland zijn en bij ons op school komen de hele week
extra taalaanbod krijgen om zich zo onze taal sneller eigen te maken.
Op vrijdag gaan de kinderen vooral praktisch aan de slag met de
mensen van ‘Natuurlijk heel leuk’ (zie ook
https://www.natuurlijkheelleuk.nl.
We zijn hiervoor nog op zoek naar extra handen in de groep.
Mocht u als ouder het leuk vinden om hierbij een dagdeel te
helpen/ondersteunen, heel graag. Mail naar info@hetanker-wijk.nl

Vreedzame school
Net voor de vakantie hebben de mediatoren hun opleiding afgerond en ze zijn allemaal
geslaagd! Gefeliciteerd! Binnen de Vreedzame school is mediatie een belangrijk onderdeel.
Leerlingen nemen de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op
het schoolplein. Dit natuurlijk altijd onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten.
De komende weken staat Blok 4 centraal: We hebben hart voor elkaar
Doel hierbij is dat de kinderen leren gevoelens te herkennen en
ermee om leren gaan.
De lessen zijn gericht op:

● Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
● Het herkennen en benoemen van gevoelens.
● Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende

gevoelens kunnen oproepen.
● Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe

anderen zich voelen.
● Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;

het gaat erom  hoe je ermee omgaat.
● Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je

dan vertoont.
● Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet

nadenken over een oplossing.
● Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en

wat dat met je doet.
● Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
● Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
● Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
● Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Zo doen we het op het Anker
We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het beschrijven van de
omgangsvormen op Het Anker. Dit document heet: ‘Zo doen wij het op
het Anker’.
Hierin beschrijven wij hoe wij allemaal binnen het Anker met elkaar
omgaan. Dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. We hebben in
onze school allemaal onze eigen rol en deze rol brengt verplichtingen en
bepaald gedrag met zich mee. Het is goed om te weten wat een ieder
van de ander mag verwachten. In de bijlage treft u dit document aan.
Wilt u dit goed doornemen?
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Social Schools
Als ouder kunt u veel zaken volgen via de schoolapp. Bij de huidige app lopen we vaak
tegen problemen aan. Daarom hebben we besloten om deze maand over te stappen op een
nieuwe schoolapp namelijk die van Social Schools. Wanneer wij deze op schoolniveau
hebben ingericht krijgt u van ons informatie over hoe deze gedownload kan worden en wat
u er allemaal mee kunt.
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