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We sluiten bijna het schooljaar af en kunnen terugkijken op 
een jaar waarin we op 1 week na zonder thuisonderwijs open 
waren.  Het eerste jaar als directie op CBS Anker is omgevlo-
gen. We zijn terecht gekomen in een warm team op een fijne 
school met betrokken ouders en kinderen. Tevens zien wij de 
samenwerking op het Gooteplein versterken. Drie scholen die 
samenwerken voor goed onderwijs voor elk kind, maar wel 
ieder zijn eigen identiteit kunnen behouden. 
 
Volgend schooljaar zult u de identiteit van CBS Anker meer 
terug gaan zien in de school. De school heeft afgelopen 
schooljaar al een likje verf gehad en aankomend schooljaar is 
elk lokaal voorzien van nieuw meubilair. Wij vinden het be-
langrijk dat elke school op het plein zijn eigen identiteit heeft 
en dat dit zichtbaar moet zijn. Dit gaan wij doen door in de 
school de waarden en normen zichtbaar te maken in woorden, 
beelden en aankleding. 
 
Wij hebben genoten van de Lustrumweek waarin we vierden 
dat we 50 jaar bestaan. We voelden de saamhorigheid van 
leerkrachten, kinderen en ouders. De kinderen hebben geno-
ten van de schoolreis, de spelletjes, de pannenkoeken, de film 
en natuurlijk het fantastische circus. En wat fijn dat we dit 
konden afsluiten met een heerlijke barbecue!  
 
Het zal u niet onopgemerkt zijn dat we binnen het onderwijs 
met het lerarentekort te maken hebben. Afgelopen schooljaar 
hebben we er alles aangedaan om de groepen op school on-
derwijs te geven als er een leerkracht ziek was, door vervan-
ging voor een groep te regelen. Dit lukt gelukkig heel vaak 
(ook in samenwerking met de andere school). We zijn dan 
ook heel blij dat we voor volgend schooljaar vervanging heb-
ben voor juf Maartje en juf Jolie. Juf Maartje komt in januari 
weer terug van zwangerschapsverlof en wordt tot die tijd ver-
vangen door juf Marieke en juf Linda. Zij stellen zich graag 
aan u voor in deze nieuwsbrief. Juf Marieke zal het hele jaar 
werkzaam zijn bij ons in groep 3 en juf Linda tot en met de-
cember 2023. Juf Jolie gaat in oktober met zwangerschapsver-
lof en zal tot aan de herfstvakantie extra ondersteuning bieden 
aan alle groepen en om de woensdag in groep 3 staan. 
 

Juf Rowena (onderwijsassistente) heeft een nieuwe baan ge-
vonden en zal afscheid van ons nemen. Bas Schoute 
(onderwijsassistent) zal vanaf volgend schooljaar meer dagen 
werkzaam zijn bij ons op school om kinderen en leerkrachten 
te ondersteunen in de groepen. Natuurlijk zullen er gedurende 
het schooljaar stagiaires van de Pabo of MBO onderwijsassis-
tent op school zijn om het vak te leren. 
 
Aankomend schooljaar hebben wij 8 groepen. Deze zijn als 
volgt verdeeld: 

 
Jaarkalender 
Net als vorig jaar staat de jaarkalender op Parro en vindt u 
deze ook op de website terug. Deze is tevens uit te printen.  
 
Op maandag 22 augustus staan de deuren weer voor iedereen 
open. 
 
Wij wensen u een fijne zomervakantie toe! 
 
Daphne & Jessica,    
Directeuren 

Groep Lokaal 

Groep 1/2 a Lokaal beneden 

Groep 1/2 b Lokaal beneden 

Groep 3 Tweede lokaal boven rechts 

Groep 4 Derde lokaal boven rechts 

Groep 5 Eerste lokaal boven BRES 

Groep 6 Eerste lokaal boven rechts 

Groep 7 Eerste lokaal boven links 

Groep 8 Teamkamer 

Kwaliteits-coördinator Boven kamer achterin 

Directie Boven kamer links achterin 

 



 

Komende tijd 

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 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. 

Juf Jet 

Graag wil ik me even aan u voorstellen. 
 
Ik ben Jet Reijtenbagh, 21 jaar oud en ik 
woon in Zuidland. 
 
Met mijn opleiding zit ik in de afrondende 
fase en ik zal dit schooljaar voor groep 7 
staan. Mijn werkdagen zijn donderdag en 
vrijdag. 
 
De kinderen kennen mij al en ik heb er ont-

zettend veel zin in om samen met deze gezellige groep een 
leuk en leerzaam schooljaar tegemoet te gaan! 
 
Liefs, juf Jet  

Komend schooljaar 2022-2023 

In dit schooljaar kunnen we 3 nieuwe leerkrachten verwelko-
men. 

Bericht van derden 

Juf Marieke en juf Linda 

Komend schooljaar zullen 
wij, Marieke Durville en Lin-
da Snoeij, de leerkrachten 
van groep 3 zijn. 
 
Marieke zal het hele school-
jaar blijven en werkt op 
maandag, dinsdag en de 
woensdag om de week. Linda 
werkt op donderdag en vrij-
dag tot juf Maartje in januari 
weer terugkomt. 
 
Graag stellen wij ons voor: 
Ik, Marieke, woon sinds 5 jaar in Goedereede samen met mijn 
2 zoons van 16 en 14 jaar. 
3,5 Jaar geleden heb ik besloten om me te gaan omscholen tot 
basisschoolleerkracht en ik sta nu met veel plezier voor de 
klas. Voor die tijd werkte ik als fysiotherapeut met verstande-
lijk beperkte kinderen en in een verpleeghuis. 
 
Ik, Linda, woon met mijn dochtertje van 2 in Oostvoorne. Ik 
sta nu ruim 14 jaar voor de klas en heb ervaring in alle groe-
pen, maar groep 3 is toch wel één van mijn favoriete leerjaren. 
Naast groepsleerkracht ben ik ook 1 dag werkzaam als gym-
leerkracht in Hellevoetsluis. 
 
We hebben er veel zin in en kijken uit naar een gezellig en 
leerzaam jaar. 

Juf Linda      Juf Marieke 



 

Nieuws vanuit de AC 

Wat een spetterende Jubileumweek hebben wij samen met 
school weten te organiseren voor onze kinderen! Het begon al 
op maandag met de Efteling. Met groep 1 t/m 8 op weg naar 
Kaatsheuvel, er was zelfs een echte dubbeldekker bus! 
 
Op dinsdag werden alle groepen getrakteerd op een voorstel-
ling van Wally Preyll en op pannenkoeken. 
 
Woensdag mochten de ouders/ opa’s en oma’s naar school 
komen om te kijken naar een heuse circusshow van de kin-
deren verzorgd door circus Tadaa, waar ze de hele dag op 
geoefend hebben! Wat was het leuk en een feestje! 
 
Op donderdag hebben we met de school film gekeken. Voor 
de bovenbouw was dit de film: Encanto en de onderbouw 
huisdiergeheimen deel 2. De AC stond buiten op het plein 
klaar in de pauzes met een gezellig versierde tafel met lekkere 
popcorn en limonade. 
 
Vrijdag hebben we de week afgesloten met overdag spring-
kussens en in de avond een poffertjeskraam en een BBQ voor 
de hele school inclusief ouders. Wat hebben we het getroffen 
met het weer! 
 
Voor de AC was dit een feestje om organiseren, het was veel 
werk, maar samen met school hebben we ervoor gezorgd dat 
dit een week was om niet te vergeten! 

 

Dit allemaal hebben we niet kunnen doen zonder de hulp van 
de vele hulpouders, waarvoor bedankt! 
 
En uiteraard bedanken wij alle sponsors van deze week: Mud-
de Allround voor de herinneringstraktatie in de vorm van de 
cadeau pennen, Plus vd Bos voor de pauzehapjes/drankjes, 
Jumbo voor geleverde service, Stichting Push voor de spring-
kussens en keukenspecialist v.d. Berg voor de BBQ ’s. 
Super bedankt! 
 
Volgend schooljaar verlaten er helaas een paar AC leden ons 
gezellige team. Daphne en Janneke en Martijn bedankt voor 
jullie enthousiasme en jullie inzet! Volgend schooljaar verwel-
komen we weer een paar nieuwe leden. Welkom: Gaby, 
(moeder Arie en Joris) Rozy, (moeder van Serenity en Desti-
ny ) Mirjam, (moeder van Stein, Nina en Justin). 
 
Wij, van de AC, hebben een ontzettend leuk jaar gehad, waar-
in we gelukkig weer wat konden gaan organiseren zonder al te 
strenge coronaregels, en hebben onze uiterste best gedaan om 
voor de kinderen een paar super toffe activiteiten te organise-
ren. We zien uit naar het nieuwe schooljaar maar nu eerst VA-
KANTIE! 
 
Hele fijne, zonnige maar vooral gezellige vakantie gewenst. 
 
Het voltallige team van de AC 



 

Bericht van derden 

 

Het onderstaande bericht stond in de Nieuwsbrief, nr. 9. 
Alleen is er door een technische fout een gedeelte niet zicht-
baar geweest. 
Daarom hier nog een keer. 

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 woensdag 1 juni zijn we meegenomen in de wereld van de 
wetenschap op onderwijs door Pim Pollen. Het was een inspi-
ratievolle middag. 


