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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.  

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

QB 

 

Bijbelverhalen voor de komende weken 
(Volgens Trefwoord ©) 

 
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). 
 
Week 44 t/m 46 (31 oktober t/m 18 november): Doelgericht 
Inhoud:  Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel 

alle middelen heiligt. Over de zinvolheid van doelge-
richt werken en de waarde van doelloos lanterfanten. 

Bijbel:  Jakob en Esau (Genesis 25 t/m 33). 

Gegevens wijzigen/aanpassen 

Wilt u elk jaar de gegevens nalopen die u heeft doorgegeven 
aan school. 

Mochten er veranderingen zijn door verhuizing, nieuw tele-
foonnummer of medicijngebruik dan zijn we daar als school 
graag van op de hoogte. 

Mochten noodnummers veranderd zijn dan horen wij dit ook 
graag. 

U kunt dit zelf wijzigen in Parro of doorgeven aan Belinda en/
of leerkracht via de mail.  

 

- * - 

Wist je dat ... 

- de besmettingen met het Covid-19 virus weer toenemen 

- we graag zien dat kinderen testen bij klachten 

- je dit ook doet bij milde klachten en óók als je gevaccineerd/
geboosterd bent 

- er op school gratis testen af te halen zijn bij de admi-
nistratie (juf Belinda) 

- als je een positieve zelftest hebt je in quarantaine gaat 

- de regels volgens de RIVM dan nog steeds minimaal 5 da-
gen quarantaine zijn 

- als je meer informatie hierover wilt je de check kunt doen op 
quarantainecheck.rijksoverheid.nl 

- je mede voorkomt dat je andere mensen besmet door je o.a. 
te houden aan de hygiënemaatregelen: 

 Nies/ hoest in de elleboog 

 Geen handen schudden 

 Regelmatig de handen wassen 

- wij een uitstekende luchtventilatie hebben in school 

- dat wij nu mede door landelijke verplichting CO2 meters in 
de lokalen hebben 

- als het CO2 gehalte toch te hoog wordt de apparaten een 
signaal afgeven 

- wij dan de ramen of deuren openen om de CO2 waarde weer 
naar omlaag te krijgen 



 

Komende tijd 

24 t/m 28 okt Herfstvakantie 
maandag 31 okt Weer naar school 

Bericht van de AC over de ouderbijdrage 

Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. De activiteiten-
commissie (AC) gaat dit jaar leuke activiteiten voor de kin-
deren organiseren. 

Ieder jaar organiseert de AC de Kinderboekenweek, het Sinter-
klaasfeest (bezoek, cadeaus), het Kerstfeest, de Valentijn dis-
co, de Paasmaaltijd & knutsel, de avond4daagse, de Ankerdag 
wat met een barbecue een gezellige afsluiting van het school-
jaar vormt op het schoolplein en een afscheidsdrankje bij het 
afscheid van onze leerlingen uit groep 8. 

De kosten van deze activiteiten worden niet door het ministerie 
aan school vergoed, omdat dit extra activiteiten zijn die naast 
het bestaande lesprogramma georganiseerd worden. Om deze 
activiteiten voor de kinderen te organiseren, wordt jaarlijks een 
ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig, echter 
zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om (alle) activiteiten 
voor de kinderen te organiseren. 

De ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per kind en geldt voor alle 
kinderen die vóór 1 januari 2023 op onze school zijn aange-
meld. De kinderen die na 1 januari instromen betalen een aan-
gepaste bijdrage. Bij de betaallink zal u een donatieknop zien. 
Mocht u iets extra’s kunnen en willen geven dan kan dat op 
deze manier. Wij verzoeken u om de ouderbijdrage vóór 30 
november 2022 te voldoen m.b.v. de betaallink die u via Parro 
zult krijgen. 

Mocht u meer informatie over de AC willen dan kunt u de 
website van de school raadplegen. U kunt natuurlijk ook met 
uw vragen terecht bij één van de AC leden. 

Kunt u de ouderbijdrage niet (in één keer) betalen, dan kunt u 
contact opnemen met de leerkracht of mailen naar : 
ac@cbsanker.vcodekring.nl 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw spoedige betaling van de 
bijdrage. 

Gi-Ga-Groen  

Dat is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek. 
Op dinsdag 4 oktober was er een fantastische opening in de 
hal van de school. 

Alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 werden getrak-
teerd op een talkshow met niemand minder dan Frieda Vonk, 
Gretha Thunberg, Thomas de boekenwurm en een Gi-Ga-
Groene presentatrice! Er was een interactieve quiz en aan het 
einde kregen alle leerlingen boeken mee voor in de klas om te 
kunnen lezen tijdens de Kinderboekenweek.   

Op donderdag 6 oktober vond de finale van de voorleeswed-
strijd plaats. In de groepen 5 t/m 8 waren al voorrondes ge-
weest en tijdens de finale werd een winnaar gekozen. De groe-
pen werden door de volgende leerlingen vertegenwoordigd; 
groep 5 Seth, groep 6 Maarten, Groep 7 Nina & groep 8 Ju-
lia. Er werd aandachtig geluisterd naar de verhalen over voet-
bal, boomhutten met 117 verdieppingen, duiven als detectives 
& pesten. Na de wedstrijd mochten alle leerlingen hun stem 
uitbrengen en ging de jury, bestaande uit meester Bas en juf 
Jessica, in beraad. Uiteindelijk werd Nina uit groep 7 gekozen 
tot Voorleeskampioen van CBS Anker en zal zij de school 
gaan vertegenwoordigen tijdens de Nationale Voorleeswed-
strijd.   

Op vrijdag 7 oktober was er een boekenmarkt in school. 

Leerlingen uit alle groepen konden rondsnuffelen tussen de 
honderden boeken, zoekend of er een boek tussen zat wat ze 
graag mee wilden nemen naar huis. Prentenboeken, voorlees-
boeken, informatie boeken en zelfs Engelse boeken waren te 
koop. 
Met een opbrengst van € 2.089,- was de boekenmarkt zeer 
geslaagd. 

 
Als dank dat de boekenmarkt bij ons in school mocht plaats-
vinden krijgt de school 10% van de opbrengst. Hiervan mag 
de school boeken of Smartgames kopen. Deze gaan we nu met 
veel plezier uitzoeken en gaan we voor nog meer speel-, lees, 
en leerplezier zorgen in school. 

Team nieuws 

Heeft u gezien dat juf Hester 50 is geworden? Er stond een 
geweldige pop met spandoek voor de school en haar klas was 
goed versierd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 21 oktober nemen we tijdelijk afscheid van juf Jolie en 
gymjuf Mijke. Beiden verwachten ze een kindje en gaan genie-
ten van hun zwangerschapsverlof. We wensen de dames veel 
geluk en zien ze graag weer rond de meivakantie terug. 
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Bericht van derden 



 
 
 
 
 
15 november opstart 4-6 jarige pupillen (atletiek)groep 

Onder de bezielende leiding van een enthousiaste en zeer er-
varen CIOS-docent, wil Voorne Atletiek vanaf 15 november 
2022, bij voldoende deelname, een nieuwe jonge pupillen 
groep opstarten. 

Wij zijn dus op zoek naar kinderen met het geboortejaar 2017 
t/m 2019. 

Op een ongedwongen en speelse wijze, willen wij de kinderen 
lekker laten bewegen en langzaam aan kennis laten maken 
met de atletiek sport. Voorlopig zijn de “trainingen” alleen 
gepland op dinsdag van 18.00 uur tot max. 18.45 uur. 

Heeft u interesse? Meldt u dan per mail aan bij 
g.rila@upcmail.nl = (Gerard Rila) onder vermelding van; 
naam en geboortedatum van de pupil, uw naam, telefoonnum-
mer (liefst mobiel) en email adres. Ook voor vragen kunt u 
zich richten tot genoemd emailadres. 

Namens Voorne Atletiek 

Gerard Rila pupillen coördinator  

Bericht van derden 
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