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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 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). 
 
Week 47 t/m 49 (21 november t/m 9 december): Verbonden  
Inhoud: Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen men-

sen die heel verschillend zijn samenleven? Wat brengt 
ons samen, wat drijft ons uit elkaar?  

Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37 t/m 44). 
 
Week 50 en 51 (12 t/m 23 december): Klein beginnen 
 (Kerstmis)  
Inhoud: Hoe kan iets groots heel klein beginnen? Hoe kan een 

klein begin uitgroeien tot iets groots? 
Bijbel: Geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2). 

Komende tijd 

7 t/m 11 nov  Voortgangsgesprekken 1 t/m 7 
 Pre-adviesgesprekken gr.8 

maandag 21 nov Studiedag 
Op deze dag hebben we een studiedag. De leerlingen zijn die 
dag vrij. De dag staat voor de juffen en meester Bas onder 
andere in het teken van het herijken van de visie. 

vrijdag 2 dec Surprise kijkmiddag 
 13.45 - 14.30 uur 
U bent vanaf 13.45 uur van harte welkom om de surprises te 
komen bewonderen. 

maandag 5 dec Sinterklaasviering 
 Alle kinderen om 12 uur vrij.   

Isa heeft de tekenwedstrijd gewonnen 

Isa uit groep 5 heeft de tekenwed-
strijd gewonnen! 

Zij heeft van Kelly van de stich-
ting Push een posterversie ontvan-
gen van haar mooie tekening. 

Ook mag zij bij de officiële ope-
ning zijn van de rookvrije speel-
tuin. 

Goed gedaan, Isa! 

Stichting Push heeft Isa uitgeroe-
pen tot winnares van de kleurwed-
strijd "Rookvrije borden in de 
speelplekken". Haar tekening zal 
worden omgezet naar een echte 
poster die gebruikt gaat worden in 

de promotiecampagne om rookvrije speelplekken te bevorde-
ren. Kinderen horen in een veilige en gezonde omgeving te 
spelen. Rookvrije speelplekken horen daarbij.  

Nieuwe gymdocent  

Hallo, mijn naam is Amber Wielders, ik 
ben 23 en woon samen met mijn vriend 
Youri (ook gymdocent) in Vierpolders. 
In mijn vrije tijd doe ik graag aan water-
sport, sloof ik me uit in de keuken of 
doe leuke dingen met familie en vrien-
den. 

Tijdens het afronden van mijn studie tot 
eerstegraads docent lichamelijke opvoe-
ding aan de Haagse Hogeschool, ben ik 
aan het werk gegaan als ass. hoofd-
zwemzaken. 

Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging 
en die heb ik gevonden in de rol van 

gymdocent op jullie scholen. Het werken met kinderen vind ik 
fantastisch met al het enthousiasme dat zij met zich meebren-
gen. 

Tot snel! 

Amber Wielders 



 

Jij in de MR? 

Ja, waarom eigenlijk niet? 

In de medezeggenschapsraad spreek je mee over allerlei on-
derwerpen die met de school van je kind(eren) en het onder-
wijs te maken hebben. De directie luistert naar je argumenten 
en samen met de andere leden verbeter je de kwaliteit van het 
onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsom-
standigheden. 

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar twee (nieuw te 
verkiezen) enthousiaste leden! 

Voor het schooljaar 2023-2024 (dus vanaf september 2023) 
zijn er twee vacatures binnen de oudergeleding van de mede-
zeggenschapsraad. 

Algemene informatie 
De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 3 ouders 
(Alain Wagemaker, Romke van Diggelen en Liesbeth Breugel-
mans) en 3 leden uit het leerkrachtteam (Louise Brink, Hilda 
van Rooijen en Jolie Verschoor) 

Wat betekent de MR voor mij als ouder? 
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De ouderge-
leding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. 
De MR behandelt in principe geen individuele problemen, 
maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen heb-
ben. 

Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat 
met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een 
oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbe-
leid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met 
de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen 
doen en standpunten kenbaar maken. 

Hoe kom je in de MR? 
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders 
van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief 
kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er 
meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een gele-
ding, worden er verkiezingen uitgeschreven. 

Elk ouderlid neemt voor vier jaar zitting in de MR, maar mag 
zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. 

Verwachting 
Als medezeggenschapsraad verwachten wij een ouder die het 
leuk vindt om een actieve bijdrage te leveren voor school en 
die daarin wil meedenken met de school. 

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld genomen 1 x 
per 7 weken. 

Interesse? 
Mocht je interesse hebben om lid te worden van de medezeg-
genschapsraad en het leuk vinden om een actieve bijdrage te 
leveren om mee te denken voor de school, dan kan je reageren 
via e-mail anker-mr@edumarevpr.nl Natuurlijk kunnen de 
huidige MR-leden je hier ook het één en ander over vertellen. 

Kijk ook eens op de website van onze school: https://
www.cbsanker.nl/ouders/mr 

 

Zodra wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig 
mogelijk contact met je op. 

 

Wij kijken uit naar je reactie! 

 

Hartelijke groet, 

Alain, Romke en Liesbeth 

 

Sinterklaasnieuws 

Beste ouders/verzorgers, 

Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer in Nederland 
aan en dit jaar zelfs in Hellevoetsluis. Vanaf dinsdag 8 novem-
ber zullen we ook op school weer aandacht gaan besteden aan 
Sinterklaas. 

Hieronder staan een aantal belangrijke data waarvan wij u 
graag op de hoogte brengen. 

Vrijdag 4 nov.: Lootjes trekken (groep 5 t/m 8). 

Dinsdag 8 nov.: Vanaf vandaag kijken we naar het Sinter-
klaasjournaal. 

Zaterdag 12 nov.: Sinterklaas komt aan in Nederland. 

Maandag 21 nov.: Vanaf deze datum mogen de kinderen 
hun schoen mee naar school nemen. 

Donderdag 24 nov.: Schoen zetten groepen 1 t/m 8 (voorzien 
van naam). 

Vrijdag 2 dec.: Inleveren surprises groep 5 t/m 8. Dit kan 
in de ochtend gelijk (neerzetten op de 
tribune) of anders direct na schooltijd (in 
de klas). 

Vrijdag 2 dec.: Iedereen is van harte welkom om in de 
klassen te komen kijken naar de surprises 
die de leerlingen voor elkaar hebben ge-
maakt. De AC zal een hapje en drankje 
verzorgen. 

Maandag 5 dec.: Vandaag vieren wij het Sinterklaasfeest 
op school. De kinderen gaan om 08.15 
uur naar hun eigen klas. Alle kinderen 
zijn om 12.00 uur uit. 

Wist u dat ? 

- De kinderen geen pauzehapje en drankje mee hoeven te 
nemen op 5 december. 

- U voor vragen terecht kunt bij Meester Bas 
- Nadere informatie die groepsafhankelijk is via Parro zal 

verschijnen. 
 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Vriendelijke groet,  

Team CBS Anker 

mailto:anker-mr@edumarevpr.nl?subject=MR


 

Water drinken is voor iedereen belangrijk! 

Wist je dat ruim 50% van je lichaam uit water be-
staat? En dat we zonder water maar een paar dagen 
kunnen overleven? Water is, na zuurstof, één van de 
belangrijkste stoffen in ons lichaam en vervult dage-
lijks vele belangrijke rollen. 

Het dient als bouwstof, transportmiddel, oplosmid-
del en het houdt ons lichaam op temperatuur. Ook 
zorgt voldoende water drinken ervoor dat kinderen 
alert en geconcentreerd blijven, wel zo handig op 
school. Voor al deze functies is voldoende water 
drinken dus belangrijk. Kinderen tussen de 4 en 8 
jaar hebben elke dag minstens 1,3 liter vocht nodig. 
Voor kinderen tussen de 9 en 13 jaar is dit al 1,4 
liter. 

Vind je water drinken saai? Je kunt er iets gezonds 
aan toevoegen waardoor het een stuk lekkerder 
wordt. Denk bijvoorbeeld aan plakjes komkommer, 
verse munt of schijfjes limoen/citroen met eventueel 
een beetje tijm. Ook kan je er lekkere fruitsmaken 
aan toevoegen. Sinaasappel, blauwe bes, framboos 
of mandarijn kunnen je water net dat extra smaakje 
geven. 

Geen smoesjes meer en vullen die waterflessen! 

Bericht van derden Schoolbezoeken groep 8 

Groep 8 bezoekt dit jaar verschillende middelbare scholen. 

We zijn nu al bij het Bahurîm en het Maerlant wezen kijken. 
Het was erg leuk om de scholen van binnen te zien en lessen te 
volgen. We hebben al een les wiskunde, aardrijkskunde, Duits, 
Nederlands en natuur- en scheikunde gevolgd. 

Binnenkort gaan we nog naar het Jacob van Liesveldt, Helini-
um en Yuverta. 

We moeten nu nog even hard aan de slag in de klas en dan 
gaan we in februari officieel een keuze maken. Welke school 
spreekt mij aan en waar wil ik de komende jaren naartoe? 

Voor sommige kinderen een lastige keuze en voor sommigen 
is het nu al duidelijk. 


