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U vindt de agenda voor de komende periode op onze website.  
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Bijbelverhalen voor de komende weken 

Week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari): Groeien  
Inhoud:  Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambi-

ties en dromen, over groeien als mens. Over wat 
groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de 
groei. 

Bijbel:  Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus 
leest voor uit de Tora en geneest mensen. Jezus zoekt 
leerlingen (Lucas 3 t/m 5). 

 
Week 5 t/m 7 (31 januari t/m 18 februari): Bewonderen  
Inhoud:  Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot 

verwondering. Over wat bewondering van mensen 
kan betekenen. Over het wonder van het kleine en 
kwetsbare. 

Bijbel:  De storm op het meer; het delen van vijf broden en 
twee vissen; het geloof van de Romeinse officier; het 
toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke 
jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 
17. Matteüs 8, 14 en 19). 

Kennismaking 

Lieve kinderen en beste ouders van het Anker, 
Via deze weg stel ik mij graag aan 
jullie voor. Mijn naam is Jolie Ver-
schoor, ik ben 31 jaar oud en ik woon 
samen met mijn man in Brielle. In 
mijn vrije tijd ben ik graag buiten en 
besteed ik veel tijd aan mijn familie en 
vrienden. Ook houd ik ervan om lek-
ker te sporten, eten te koken en een 
boek te lezen. 

 
Na de Kerstvakantie ben ik met veel plezier gestart op CBS 
Anker in groep 7. Wat een fijne en warme school! Ik kijk er 
erg naar uit om alle kinderen en ouders te leren kennen.  
Hopelijk kunnen we elkaar snel in het echt ontmoeten. Tot 
dan! 
 
Hartelijke groet, 
Jolie 

Geverfd 

Nadat eerst het halletje  en daarna de lerarenkamer onderhan-
den zijn genomen, wordt nu de hele school vanbinnen van 
een nieuwe verflaag voorzien. 
Dit is voor het eerst sinds wij 13 jaar geleden naar dit nieuwe 
pand zijn verhuisd. 
 
Maandag 10 januari zijn de schil-
ders begonnen en het verschil is al 
duidelijk te zien. Het is fijn om te 
zien dat elke ruimte opknapt. 
 
De verwachting is dat ze eind vol-
gende week klaar zijn. De lokalen 
waar zware kasten niet weggescho-
ven konden worden, komen ze deze 
zomer nog voor terug. 

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 
oktober 2022 

Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 
6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 
maart 2023 

Goede vrijdag/ Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 
2023 

Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 
2023 

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 
2023 

Pinksteren maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augus-

tus 2023 



 

Komende tijd 

vr 11 feb Valentijnsdisco 
vr 25 feb Open podium in BRES groep 5 t/m 8 
 Rapport mee 
ma 28 feb  t/m 4 mrt  Voorjaarsvakantie 
 
ma 7 mrt Weer naar school  

AC 

Kerst 
Inmiddels hebben we december achter ons gelaten. De de-
cembermaand hebben we op school afgesloten met een ge-
zellig kerstfeest. De school en de klassen waren prachtig 
versierd door de AC en de leerkrachten. Het kerstfeest werd 
gevierd in de klassen. Het kerstverhaal is verteld, er is gezon-
gen en de kinderen hebben een hele leuke kerstknutsel ge-
maakt. 
Door de Coronamaatregelen waren we beperkt qua opties 
voor de lunch. Uiteindelijk hebben we voor iedereen patat en 
snacks gehaald, wat door de kinderen en leerkrachten erg 
leuk is ontvangen. Kortom; een geslaagd kerstfeest!  

Graag willen wij als AC van de mogelijkheid gebruik maken 
om onze Sponsors te bedanken. We zijn namelijk erg blij met 
de opslag van de kerstspullen, dit wordt mogelijk gemaakt 
door ‘Verhuisbedrijf Van der Ent’. De kerstbomen op het 
schoolplein zijn gesponsord door ‘Tuincentrum Voorne’. 
Onze dank is groot!  

Valentijnsdisco 
Inmiddels zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen 
van de volgende activiteit, namelijk de Valentijnsdisco op 
vrijdag 11 februari. Zoals het er nu uitziet zal de disco onder 
schooltijd zijn en niet ’s avonds i.v.m. de huidige maatrege-
len. Mocht de disco toch ’s avonds kunnen plaatsvinden 
doordat de maatregelen dit toelaten, dan hoort u dit uiteraard 
zo snel mogelijk. De uitnodiging voor de disco volgt nog. 
We gaan er in ieder geval weer een gezellig en swingend 
feestje van maken, dat is een ding wat zeker is!  

Gezocht 
 

Conciërge 
 
 

Iemand die vuil weg kan brengen, 
kleine klusjes kan doen, 

ed. 
 

Informatie bij de directie 
anker-directie@edumarevpr.nl 
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