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U vindt de agenda voor de komende periode op onze website.  
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Valentijnsdisco 

De Valentijnsdisco was dit jaar in een iets andere vorm door 
de maatregelen, maar dat maakte de disco zeker niet minder 
geslaagd. 

Op vrijdag 11 februari vond de Valentijnsdisco plaats in ons 
mooie Brestheater. De theaterzaal was omgetoverd naar een 
echte discozaal met slingers, ballonnen en discolampen. Alle 
groepen hebben tussen half 9 ‘s ochtends en half 2 ‘s mid-
dags gedanst en gesprongen op de vrolijkste muziekhits. 

De kinderen konden zich laten schminken, een roze koek 
versieren en op de foto in het fotohoekje. Kortom, de kin-
deren hebben genoten en het was een zeer geslaagde Valen-
tijnsdisco! 

Bedankt AC! 

Bijbelverhalen voor de komende weken 

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). 

 
Week 8 t/m 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen  
Inhoud:  Over de uitnodiging om mee te doen; over de motie-

ven achter de keuze voor engagement of afzijdigheid. 
Bijbel:  Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenis-

sen van de zaaier, het grote feest en de bruidsmeisjes 
(Matteüs 5, 13, 22 en 25). 

 
Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen  
Inhoud:  Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. 

En wat een ontmoeting een bijzondere betekenis kan 
geven. 

Bijbel:  Jezus ontmoet Zacheüs, Matteüs, een verwarde man, 
Jaïrus en Nikodemus (Lucas 5, 8 en 19; Matteüs 9; 
Johannes 3). 

Plusklas en vooruitwerklas 

Na de voorjaarsvakantie starten de Plusklas en het Vooruit-
werklab. 

Kennismaking 

Beste ouders en verzorgers, 

Graag stel ik mij even aan jullie 
voor… 

Ik ben Belinda van der Laan en 
sinds 1 november werkzaam op 
CBS Anker om de taken van admi-
nistratief medewerkster op mij te 
nemen. 

Ik ben moeder van een dochter van 
16 jaar en een zoon van 8 jaar. Sa-
men wonen wij in het gezellige 

Brielle, dus dat maakt het extra fijn om hier te werken. Hier-
voor was ik werkzaam op een basisschool in Rotterdam Zuid 
en daarom zijn de werkzaamheden mij al goed bekend. 

Ik heb het erg naar mijn zin en ben blij dat ik op deze leuke 
school mag werken! Velen van jullie zal ik vast eens aan de 
telefoon krijgen. 

Hartelijke groetjes, 

Belinda.  

Daphne getrouwd 

Maandag 21 februari is juf Daphne (directielid) getrouwd. Ze 
woont al jaren samen met haar man en kinderen en bedachten 
dit te bezegelen met een huwelijk en huwelijksreis. 

Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft iedere klas wat 
voor haar gemaakt.  
 
We hebben juf Daphne langs alle groepen gestuurd en is zo in 
het zonnetje gezet.  
 
We wensen juf Daphne al het geluk van de wereld met haar 
man en kinderen. 
 



 

Komende tijd 

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 
7 t/m 11 mrt Inschrijven rapportgesprekken groep 

1-7 
14 t/m 18 mrt Rapportgesprekken 1-7  
do 31 mrt 1 april viering 1 t/m 8 
 
vr 1 apr School dicht  

Gezocht 

Wij zijn op zoek naar iemand die vuil weg kan brengen (naar 
onze ondergrondse container), kleine klusjes kan doen, ed. 
 
Het mag best ook een opa/oma/buren zijn die wat tijd over 
hebben. 
 
Het gaat om een paar uurtjes in de week. 
 
Informatie bij de directie 
anker-directie@edumarevpr.nl 

Bericht van derden 


