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Woensdag 16 september 2020

Bijbelverhalen voor de komende weken

Week 37 t/m 39 (7 t/m 25 september): Respecteren
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van
dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels.
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en
manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het
Gouden Kalf (Exodus 15 t/m 32).
Week 40 t/m 42/43 (28 september t/m 23 oktober): Onderzoeken
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid,
rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het
stellen van de juiste vragen.
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab
(Numeri 13 en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6).

Welkom aan Marianne van Zalingen

In de week voor de zomervakantie heeft u van de heer Henk
de Kock bericht ontvangen dat het bestuur van VCO de Kring
en het team van CBS Anker er in zijn geslaagd een nieuwe
directeur te vinden.
Inmiddels is de vakantie voorbij en het schooljaar weer gestart
en nu is het bijna zo ver! Op 1 oktober start Marianne officieel
als directeur van de school.
In de maand september zal Marianne al een aantal keer naar
school komen voor de overdracht.
Tegelijkertijd betekent het dat mijn werkzaamheden als interim directeur op CBS Anker zullen stoppen op 1 oktober.
Ik wil bij deze iedereen hartelijk danken voor de samenwerking die ik als heel prettig heb ervaren. Samen met het team
ben ik doorgegaan op de ingeslagen wegen en samen hebben
we ook een heel bijzondere (corona) periode meegemaakt,
waarin ik een flexibele houding van alle betrokkenen heb gezien.
Ik heb het team leren kennen als heel betrokken bij hun leerlingen, bij u als ouders en naar elkaar toe. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook ruimte om met elkaar te lachen en te
ontspannen. Dat geldt niet alleen voor de teamleden onderling,
het geldt zeker ook voor de kinderen onderling en de kinderen
met hun leerkracht.
Ik wens Marianne een heel warm welkom toe en samen met u
en jullie een hele goede verdere toekomst op deze fijne school!

Studiedagen 2020 - 2021

In het huidige schooljaar zijn de volgende studiedagen gepland:
Donderdag 17 september 2020;
Dinsdag 17 november 2020;
Woensdag 20 januari 2021;
Maandag 29 maart 2021;
Dinsdag 29 juni 2021.

Rookvrij schoolplein

Op 1 augustus 2020 is er een nieuwe wet ingegaan: Het is verboden om op schoolpleinen te roken.
Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar kunnen constateren
dat het aantal rokers op het schoolplein zeer minimaal was.
Ongetwijfeld is het daarmee voor u als ouders geen enkel probleem dat deze wet is ingegaan.

Startdienst

Zoals u heeft kunnen lezen in de kalender, stond gisteren de
startdienst op het programma. Normaal gesproken gaan we
met elkaar naar de kerk om het schooljaar gezamenlijk te starten.
Helaas konden we in deze periode geen gebruik maken van de
kerk vanwege de coronamaatregelen.
Ondanks dat hebben we de startdienst niet zomaar voorbij
laten gaan. In iedere klas hebben we stilgestaan bij de start van
het schooljaar en hebben we besproken hoe je met elkaar om
gaat en welke regels er in de school en klas gelden.
Wist u dat het gisteren, 15 september, de Internationale dag
van de vrede was?! Een mooie dag dus om hier met elkaar bij
stil te staan!

Kinderboekenweek “En toen”

De Kinderboekenweek is dit jaar van woensdag 30 september
tot zondag 11 oktober.
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd.
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld
van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten
over de Oudheid.

Marga Böhmers
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Berichten voor de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: c.schrooten@cbsanker.vcodekring.nl. Deze berichten graag inleveren voor maandag van de
week voor de verschijningsdatum.
Verschijningsdata 2020-2021:
16 september, 14 oktober, 11 november, 16 december, 20 januari, 17 februari, 24 maart, 21 april, 28 mei, 2 juli.
U vindt de agenda voor de komende periode op onze website.
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Luizenzakken

Uit onderzoek is gebleken dat de luizenzakken geen toegevoegde waarde hebben als het gaat om het bestrijden van
hoofdluis.
Om die reden willen we de zakken vanaf groep 3 meegeven
aan de kinderen.

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.
Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
De jaarlijkse boekenmarkt op school verzorgd door Hoofdstuk
Een, zal dit jaar helaas niet plaats kunnen vinden door alle
coronamaatregelen. In plaats hiervan krijgen de kinderen een
kinderboekenfolder mee, waaruit u boeken kunt bestellen.
Hierover en over de rest van de invulling van de Kinderboekenweek, krijgt u binnenkort via klasbord meer te horen.
De kinderboekencommissie

Aanvulling

Op de informatiebrief bij de start van het schooljaar
In genoemde brief heeft u kunnen lezen bij welke klachten een
leerling thuis moet blijven.
Inmiddels zijn de eerste kinderen en leerkrachten afwezig geweest in verband met klachten. We hebben met de GGD contact gezocht om te weten wanneer je na ziekte weer naar
school kunt.
Hun advies luidt:
 24 uur nadat de klachten verdwenen zijn, kunnen kinderen
weer naar school.
 Wanneer er een coronatest is afgenomen en de uitslag is
negatief, dan kun je direct weer naar school, ook al ben je
dan nog niet geheel klachtenvrij.
Personeelsleden die met klachten thuis moeten blijven, laten
zich in ieder geval testen.

Nieuwe website

Vorig jaar is er achter de schermen al hard gewerkt aan het
bouwen van een nieuwe website. Een belangrijke reden voor
de vernieuwing was de gebruiksvriendelijkheid van het beheer
van de website.
Maar met deze vernieuwing gaat ook een nieuw uiterlijk gepaard.
We nodigen u uit om gauw een kijkje te nemen, want de website is inmiddels in de lucht!!
De naam van de website is ongewijzigd: www.cbsanker.nl

Vertrouwenspersoon

Beste ouders en/of verzorgers van CBS Anker,
Velen van u kennen mij als juf Eveline van
groep 1/2a. Maar ik ben ook de interne vertrouwenspersoon van onze school.
Soms heb ik weleens gesprekjes met leerlingen die hun verhaal in “vertrouwen” willen
vertellen of hulp nodig hebben wanneer ze bijvoorbeeld gepest
worden. Ik zeg dan altijd tegen de kinderen dat ze dit altijd
eerst met hun eigen juf moeten bespreken. Zoals thuis dat je
ouders zijn. Maar toch kan het zijn dat het niet helemaal lukt
om dat met de groepsleerkracht of ouders te bespreken en komen ze bij mij.
U kunt ook altijd in “vertrouwen” een beroep doen op de interne vertrouwenspersoon van school.
U kunt mij bereiken via de mail:
vertrouwenspersoon@cbsanker.vcodekring.nl.

Bij de kleuters zorgt het er wel voor dat jassen en tassen bij
elkaar in de zak zitten en dus voor de kinderen goed terug te
vinden zijn.

Samengaan
Van

naar

.

Vanaf 1 augustus j.l. is onze vroegere zusterschool CBS Geuzenschip samengegaan met de OBS Meester Eeuwout.
Deze nieuwe school in het centrum van Brielle heeft de naam
Samenwerkingsschool Brielse Veste gekregen.
Vanaf deze plaats wensen wij hun het allerbeste.

Spelregels tijdens de gymles

Regelmatig krijgen wij van ouders en/of leerlingen de vraag
wat de leerlingen nu aan moeten doen tijdens de gymlessen.
Omdat wij uw kind zo veilig mogelijk willen laten deelnemen
aan onze lessen hebben wij onderstaande adviezen voor u samengesteld.

Kleding groepen 3 t/m 8:







Sportschoenen is een prioriteit (voorkeur zie foto).
Sieraden, polsbandjes en horloge afdoen.
Lang haar vast met een elastiek (ook bij jongens).
Korte broek, boven de knie, voor bewegingsvrijheid
T-shirt met korte mouwen (geen hemdjes i.v.m. hygiëne).
Bij kleuters enkel gymschoenen nodig (inleveren bij
groepsleerkracht).

Goede demping
Juiste grip
Veilig bij contact

Geen demping
Geen grip
Geen bescherming
bij contact

Kleding vergeten groepen 3 t/m 8:

 1 keer vergeten nog mee doen op blote voeten,
 2e keer vergeten dan zit je aan de kant.
Lees verder op de volgende pagina

Blessures:

Bij een lichte blessure adviseren wij altijd dat uw kind het
probeert en wanneer blijkt dat het niet lukt dan slaat uw kind
dit onderdeel over. Wanneer uw kind een zware blessure heeft
en niet instaat is om deel te nemen dan:
 Briefje van ouder met datum en reden dat uw kind niet mee
kan doen.
 Indien hersteld; toestemming van ouder middels een briefje
aan vakdocent.

Water drinken:

Om het water drinken te stimuleren adviseren wij om tijdens
de gymles de leerlingen een bidon met je naam erop met
kraanwater te laten meenemen.
 Uitsluitend bidon of drinkfles met kraanwater.
Op deze manier kan uw kind zo veilig mogelijk deelnemen
aan de gymlessen.
Met sportieve groet,
Meester Olaf Bons (st. Leonardus), Juf Shaquille Warren en
Meester Ralph van der Velden

