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Nieuwsbrief 
Berichten voor de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: anker-directie@eduamarevpr.nl. Deze berichten graag inleveren aan het begin van de week 
voor de verschijningsdatum. 
Verschijningsdata 2022-2023: 
14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, 2022. 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 7 juni, 5 juli 2023. 
 
U vindt de agenda voor de komende periode op onze website.  
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Bijbelverhalen voor de komende weken 
(Volgens Trefwoord ©) 

 
Week 37 t/m 39 (12 t/m 30 september): Zoektocht 
Inhoud:  Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan 

met veranderingen en tegenslagen. Over ontdekken 
wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 

Bijbel:  Abraham (Genesis 11 t/m 15). 
 
Week 40 t/m 43 (3 t/m 28 oktober): Jij of ik? 
Inhoud:  Over het innemen van de belangrijkste positie. Over 

de eerste zijn, keuzes maken, macht en inschikken. 
Bijbel:  Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25). 

Het nieuwe schooljaar 

Beste ouders/verzorgers, 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Net voor de zomer-
vakantie zagen jullie het oude meubilair afgevoerd worden in 
een container. Dit meubilair is inmiddels aangekomen op Cura-
çao en zijn de klaslokalen hiermee ingericht. Wij zijn blij en 
dankbaar dat het meubilair een goede bestemming heeft gekre-
gen. 

Op CBS Anker zijn de lokalen in de week voor het nieuwe 
schooljaar ingericht met het nieuwe meubilair. Ieder kind heeft 
zijn plekje in de nieuwe groep weer gevonden en alle lessen 
zijn opgestart. De hal en het leerplein boven hebben ook een 
metamorfose ondergaan. Er zijn drie mooie bomen geplaatst 
die de identiteit van CBS Anker laten zien waarin elk kind mag 
en kan groeien. Dit doen we natuurlijk met elkaar. Op de trap 
kunt u binnenkort alle normen en waarden lezen die wij be-
langrijk vinden binnen CBS Anker. 

Wij zien ouders als een waardevolle partner in het onderwijs-
proces van de kinderen, werken graag samen met ouders en 
stimuleren de ouderbetrokkenheid omdat we hetzelfde belang 
hebben: het kind. 

De gouden driehoek ‘kind – ouder – leerkracht’ vinden wij 
belangrijk. 

In deze driehoek staat het kind centraal en ouders en school 
ondersteunen het kind vanuit verschillende hoeken. Het kind 
‘rust’ als het ware op de leerkracht en de ouders. De driehoek 
symboliseert dat school en ouders samen werken aan de ont-
wikkeling van het kind. School en ouders hebben elkaar nodig 
om tot succesvol onderwijs te komen. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede relatie en 
samenwerking met de ouders van een school van positieve 
invloed op de ontwikkeling, de prestaties, de betrokkenheid en 
het welbevinden van kinderen. Wij hopen dat u op de infor-
matieavond een goed beeld heeft gekregen van het onderwijs 
voor uw kind.  

Gedurende het jaar zijn er verschillende ouder-leerkracht(-
kind) gesprekken. In november hebben wij voortgangsge-
sprekken. In maart en juni vinden er rapportgesprekken plaats. 
Tijdens deze gesprekken bespreken wij graag de ontwikkeling 
van uw kind. De gesprekken in groep 8 zijn op andere mo-
menten i.v.m. het traject naar het voortgezet onderwijs. Ou-
ders en leerkrachten kunnen altijd tussentijds een gesprek 
plannen als hier een reden voor is. Wij wachten niet tot de 
geplande gesprekken als wij iets belangrijks willen bespreken 
of delen. Natuurlijk houden wij u ook dit schooljaar weer van 
alles op de hoogte via Parro en vindt u overige informatie op 
onze website www.cbsanker.nl 

Wij wensen iedereen weer een fijn schooljaar! 

Jessica Verweel en Daphne Lobs  

Vertrouwenspersoon op school 

Wij vinden het als school heel belangrijk om een vertrouwens-
persoon te hebben. 

Bij ons op school ben ik dat, juf Eveline. 

Tevens ben ik de juf van groep 1/ 2A. 

Binnenkort zal ik alle klassen langs gaan lo-
pen. Niet alleen als juf Eveline, maar ook als 
de persoon bij wie uw zoon of dochter even 
terecht kan. 

Ze kunnen bij mij terecht wanneer er "iets" is 
en hij/zij daar met iemand over kan en wil praten. Dat "iets" 
kan zeer uiteenlopend zijn en natuurlijk per kind verschillen. 
Ik ben er graag voor uw zoon of dochter wanneer dit nodig 
mocht zijn en hun verhaal is bij mij veilig. 

Voor vragen mag u mij altijd mailen: 

vertrouwenspersoon.anker@edumarevpr.nl 



Komende tijd 

di 4 okt Opening Kinderboekenweek 
wo 5 okt Dag van de leraar 
vrij 7 Kinderboekenmarkt 
 
24 t/m 28 okt Herfstvakantie 
ma 31 okt Weer naar school 

 

Kwaliteitscoördinator, Schoolmaatschappelijk 
werker en schoolbegeleider 

Beste ouders, 
Zoals de meeste van jullie weten, werk ik, 
Lea van Vliet, als kwaliteitscoördinator op 
CBS Anker.  

Wanneer er zorgen zijn om uw kind  be-
spreekt u dat in eerste instantie natuurlijk 
met de leerkracht. 

 

Indien nodig wordt deze zorg ook met mij besproken en bekij-
ken we gemeenschappelijk welke stappen er genomen kunnen 
en moeten worden. En worden er eventueel (met uw toestem-
ming) andere partijen ingeschakeld zoals een logopediste, een 
schoolmaatschappelijk werker, een schoolbegeleider. 

Andere taken van mij zijn het analyseren en duiden van data 
uit  bijvoorbeeld de CITO toetsen en het samen met team en 
directie stellen van ambities , wat willen we als school berei-
ken? En het realiseren van passend onderwijs en organiseren 
van professionalisering op school. 

Mocht u vragen hebben dan hoor of zie ik u graag! 

Mijn werktijden zijn dinsdag, woensdagochtend en donderdag. 

-*- 

Ook wil ik graag de nieuwe schoolmaatschappelijk werker 
voor onze school introduceren: 

 

Mijn naam is Kim Briggeman, 34 jaar en werk-
zaam vanuit de organisatie Kwadraad.  

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik verbon-
den aan de school van uw kind(eren). 

 

Heeft u vragen rondom opvoeden en/of opgroeien zoals: 

• Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? 

• Is er een verandering in de thuissituatie? 

• Maakt u zich zorgen over pesten of gepest worden? 

Neem gerust contact met mij op. Middels een gesprek kunnen 
we samen kijken naar mogelijkheden. 

U kunt mij via onderstaande contactgegevens bereiken op 
dinsdag.  

k.briggeman@kwadraad.nl  

Tel: 06- 40021963 

En een nieuwe schoolbegeleider: 

 

Even voorstellen! Ik ben Krista Nieuw-
straten, orthopedagoog van beroep. Ik werk 
als schoolbegeleider voor Onderwijscollec-
tief VPR, ook wel het Samenwerkingsver-
band genoemd. Daarin werken de scholen 
uit de regio samen, om Passend Onderwijs 
te realiseren voor alle leerlingen. 

In mijn functie als schoolbegeleider ben ik regelmatig te vin-
den op de basisscholen in Brielle, om ervoor te zorgen dat 
iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig 
heeft. 

Vanaf dit schooljaar mag ik dat ook gaan doen op CBS Anker. 
Ik kijk ernaar uit de school, leerlingen en ouders beter te leren 
kennen! 

Startdienst 

CBS Anker start schooljaar met gezamenlijke startdienst 
Door het luiden van de klokken was er dinsdagochtend 6 sep-
tember een feestelijk onthaal voor de leerlingen en leerkrachten 
van CBS Anker toen zij naar de St. Catharijnekerk gingen voor 
de jaarlijkse startdienst. 

Dit jaar was het thema van de startdienst: ‘Geloof in alle zintui-
gen.’ 

Leerlingen hadden gedichten geschreven, er waren Bijbelver-
halen die aansloten bij de 5 zintuigen, er was een gebed en 
natuurlijk liederen passend bij de viering van het nieuwe 
schooljaar. 

Voorafgaand aan de startdienst werd er een collecte gehouden 
voor een goed doel. Dit jaar heeft de school gekozen om de 
opbrengst van de collecte te doneren aan Stichting Jarige Job. 
Zij zetten zich in om kinderen, die in een financieel moeilijke 
thuissituatie zitten, een onvergetelijke verjaardag te bezorgen. 
Met elkaar zorgde de school voor een opbrengst van €214,25. 
En bedrag waar de school erg trots op is en waar veel kinderen 
hun verjaardag van kunnen vieren. 

Van de AC 

Wist u dat de vrijwillige ouderbijdrage voor school gebruikt 
wordt voor de activiteiten, georganiseerd door de Activiteiten-
commissie? (AC) 
 
De AC is een groep enthousiaste vrijwilligers(ouders) en lera-
ren die activiteiten organiseren voor uw kinderen. 
 
De activiteiten die we gezamenlijk met school organiseren zijn: 

De Kinderboekenweek: 
Waarbij we de school gezellig aankleden in het thema. 

Sinterklaasviering: 
Hier worden de cadeautjes voor de kinderen gekocht en wat 
lekkers, tevens organiseren we gezamenlijk met school de sur-
prisemiddag. 

Kerstviering: 
Voor de kerstviering verzorgen wij om het jaar het kerstdiner/ 
lunch, in afwisseling met een kerstdiner/ lunch gemaakt door 
ouders. 
 

Lees verder op de volgende pagina 

mailto:k.briggeman@kwadraad.nl


 vervolg Van de AC 

Valentijnsdisco: 
Elk jaar verzinnen we hier een ander leuk thema voor en voe-
ren dit door in de aankleding van de locatie en de kleding die 
de kinderen kunnen aantrekken om los te gaan op de muziek. 
Tevens bedenken we leuke activiteiten voor de kinderen tij-
dens de disco. Denk hierbij aan schminken, nagels lakken, 
koeken versieren, etc. 

Pasen: 
Tijdens Pasen verzorgen wij het paasontbijt voor alle groe-
pen. We zorgen voor de boodschappen en dekken de tafels 
met gezellige voorjaars decoratie. 

Ankerdag: 
Dit is altijd een super afsluiter van het schooljaar. Overdag 
wordt er gezorgd voor diverse spelletjes voor de kinderen, 
rekening houdend met boven- en onderbouw. Deze dag slui-
ten we af met een gezellige bbq voor alle kinderen en ouders. 

Afscheid groep 8: 
De schoolverlaters sluiten hun schoolperiode af met een knal-
lend afscheidsfeest! Wij verzorgen de hapjes en drankjes, 
maar ook de aankleding en de muziek. 
  

 
Komende tijd 

dinsdag 4 okt Opening Kinderboekenweek 
woensdag 5 okt Dag van de leraar 
 Studiedag - Kinderen vrij  
vrijdag 7 okt Kinderboekenmarkt 
 
24 t/m 28 okt Herfstvakantie 
maandag 31 okt Weer naar school 

Zoals u ziet, hebben we een hoop te organiseren, wat we met 
veel liefde doen. 
 
Hoe de activiteiten eruit komen te zien, hangt helemaal samen 
met hoeveel vrijwillige ouderbijdrage er binnenkomt. Mocht 
de vrijwillige ouderbijdrage onverhoopt niet toereikend ge-
noeg zijn om de kosten voor alle activiteiten te kunnen dek-
ken, kan het zijn dat we de activiteiten anders gaan invullen. 
Hierbij valt dan te denken aan het minimaal aanbieden van 
extra’s (hapjes en drankjes, toevoegingen zoals versieringen 
etc). 
 
Uiteraard gaan we hiervan niet uit en hopen dit jaar dan ook 
dat we weer aan de slag kunnen met een leuk budget, waar 
alle kinderen dan weer veel plezier aan beleven! 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in om alles weer te organi-
seren, en kijken uit naar een super leuk nieuw AC jaar! 


