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C B S   A n k e r 



 

Komende tijd 

07 t/m 10 jun  Kamp groep 8 
do 16 jun Schoolfotograaf  
zo 19 jun Vaderdag 
 
Jubileumweek 
ma 20 jun Schoolreis naar de Efteling 
di 21 jun Feestelijke traktatie op plein 
wo 22 jun Circus Tadaa in de Dukdalf 
do 23 jun Filmdag in BRES theater 
vr 24 jun Feestelijke speelactiviteiten op het 

plein 
 ‘sAvonds gezellige barbecue met 

ouders/ verzorgers 
 
ma 4 jul Afscheidsavond groep 8 
do 7 jul Laatste schooldag  
 Rapport mee 
vr 8 jul School vrij 
 
11 jul t/m 19 aug  Zomervakantie 
 
ma 22 aug Weer naar school 

Bijbelverhalen voor de komende weken 

Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 
Inhoud:  Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht 

van het gevoel en de kracht van de ontroering. 
Bijbel:  Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 
 
Week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli): Vreemdeling 
Inhoud:  Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aan-

passen of jezelf blijven in een vreemde omgeving. 
Bijbel:  Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël). 
 
Week 27 en 28 (4 t/m 15 juli): Liever een lied 
Inhoud:  Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, 

te gedenken, of gewoon door te komen. 
Bijbel:  Enkele psalmen. 

Nieuwsbrief 
Berichten voor de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: anker-directie@eduamarevpr.nl. Deze berichten graag inleveren aan het begin van de week 
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U vindt de agenda voor de komende periode op onze website.  

CBS Anker 
 
Gooteplein 4, 3232 DA Brielle  www.cbsanker.nl 
Tel. (088) 145 45 60 anker-directie@edumarevpr.nl 

QB 

Geboren 

Juf Maartje is bevallen van een dochter 
 

Puk 
 

Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen. 

Studiemiddagen 

Dit schooljaar hebben we 5 studiemiddagen gehad na school-
tijd. 

We hebben stilgestaan bij het expliciete directe instructiemo-
del en het vervolg daarop; het zogenoemde Mastery Learning. 

Op donderdag 16 juni fotograferen wij uw kinderen bij CBS Anker, een 
dag waar de kinderen naar uitkijken. En wij ook! Niets leukers dan al die 
lieve, eigenwijze, verlegen, stoere Knappe Koppies te mogen fotograferen. 

De broer/zus foto's, van de schoolgaande kinderen, worden onder school-
tijd gemaakt. Heeft u kinderen buiten school? Dan kunt u na schooltijd uw 
kinderen met elkaar laten fotograferen. De inschrijflijst hangt vanaf van-
daag op school. 

Ongeveer 4 weken na fotografie ontvangt uw kind een persoonlijke inlog-
kaart via school, hierop staan uw unieke inloggegevens. U kunt de foto's 
dan via ons online bestelsysteem bestellen en betalen via iDeal, waarna u 
de foto's al na twee werkdagen in huis hebt. U kunt bovendien kiezen voor 
allerlei leuke fotoproducten of digitale bestanden. 

Wij kijken er naar uit uw Knappe Koppies te fotograferen! 

Knappe groet, 

Team Knappe Koppies 

Knappe koppies van CBS Anker, 
we komen er bijna aan! 



Vragenlijst veiligheid op CBS Anker 

Hieronder vindt u de uitslag van de vragenlijst die onder ouders is uitgezet over de veiligheid op CBS Anker. 
 
Wij zijn zeer blij met het resultaat! 



 

Voorverkoop Speelstad Passe-partouts 
 

De vrijwilligers van Speelstad 
zijn weer hard aan het werk 
met de voorbereidingen voor 
Speelstad 2022. Speelstad is 
een jaarlijks terugkerende 
vakantieactiviteit voor Brielse 
basisschoolkinderen van 6 t/m 
12 jaar. 

 
Speelstad is altijd in de laatste week van de schoolva-
kantie op dinsdag, woensdag en donderdag. Dit jaar is 
dat 16, 17 en 18 augustus. Voor Speelstad worden er 
passe-partouts in de voorverkoop verkocht. 
 
Dit jaar is de voorverkoop anders dan andere jaren. De-
ze gaat via de website van Speelstad. 

De voorverkoop begint op 13 juni om 09:00 uur. Kaarten 
zijn te bestellen via www.speelstadbrielle.nl 

Een passe-partout kost €11,50 en is voor drie dagen. De 
passe-partouts worden in de laatste week voor de zo-
mervakantie (week 27) op de scholen in de klassen af-
geleverd. Een passe-partout staat op naam. 
 

Ingezonden mededeling 

Hierbij nog wat belangrijke mededelingen: 

• Van bijzondere medische gegevens (zoals bv. diabe-
tisch of hartproblemen) zouden wij graag op de hoog-
te zijn zodat wij adequaat kunnen handelen. 

• Ouders voor wie het kopen van een passe-partout te 
duur is komen misschien in aanmerking voor een 
vergoeding. Informeer daarvoor bij het bestuur. 

• Wilt u meer weten? Bel voor informatie: 06 53 81 65 
04 of 06 12 83 53 22 

 
Beste ouders, lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden 
bij Speelstad? Dat kan, wij kunnen nog begeleiders ge-
bruiken op het terrein waar de hutten worden gebouwd. 
Maar ook op donderdagmiddag/avond om te helpen met 
afbreken en opruimen. Bel naar 06 12 83 53 22 om aan 
te melden, mailen mag ook info@speelstadbrielle.nl  
 
Facebook: speelstad.brielle  
http://twitter.com/speelstad1572 
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