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Bijbelverhalen voor de komende weken 
Week 40 t/m 42/43 (28 september t/m 23 oktober): Onder-
zoeken 
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). 

Week 44 t/m 46 (26 oktober t/m 13 november): Strijden 
Inhoud:  Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kriti-

sche vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan 
met conflicten. 

Bijbel:  Gideon (Rechters 6 t/m 9). 
 

Nieuw op school 
Beste ouders, verzorgers, 
Een nieuwe directeur op een school die al bijna 50 jaar bestaat, 
wat gaat dat ons brengen? 

Zoals u al eerder hebt vernomen van Marga, de interim direc-
teur, is mijn naam Marianne van Zalingen en ben ik per 1 ok-
tober gestart op CBS Anker. 

Ik woon in Spijkenisse met mijn man , 2 zoons en beagle Sem. 
Na een jaar lang richting Capelle a/d IJssel rijden is deze rit 
een verademing. Brielle ken ik als gezellig stadje waar ik ei-
genlijk alleen ’s zomers kom maar ik weet dat er veel te leren 
valt over Brielle en ik hoop dat zeker te doen de komende ja-
ren. 

De belangrijkste taak voor de komende jaren is natuurlijk niet 
Brielle leren kennen. Het is mijn plan om de school verder te 
ontwikkelen. Samen met het team en ouders het best mogelij-
ke onderwijs voor onze leerlingen realiseren en daarnaast sa-
men zorgdragen dat leerlingen na 8 jaar het Anker met mooie 
herinneringen uitzwaaien. 

Bijna 20 jaar in het onderwijs en van mening dat de leerkracht 
er toe doet! Ik vertrouw op diens expertise en de leerkrachten 
kunnen er op vertrouwen dat ik achter hen sta. 

Maar zonder ouders kunnen we het niet. Ik vind het belangrijk 
dat ouders ons informeren over hun eigen kind maar zeker ook 
mee denken over goed en plezierig onderwijs voor onze leer-
lingen. 

Ik hoop u in de loop van de tijd in het echt te ontmoeten, wel-
licht ’s ochtends aan de deur. Lukt dat niet, en denkt u mij echt 
nodig te hebben dan hoop ik dat u mij weet te vinden via email 
of telefonisch contact. 

Met vriendelijke groet, 
Marianne van Zalingen 

Schoolfruit en groente 
Wij kregen op onze inschrijving voor gratis schoolfruit het 
volgende positieve antwoord: 
Goed nieuws: Uw school mag meedoen aan het EU-
Schoolfruit- en groenteprogramma 2020-2021! 
Uw school krijgt 20 weken lang gratis groente en fruit voor de 
hele school geleverd! 
Wij zijn daar heel blij mee. 
Vanaf de week van 9 november krijgen wij weer groente en 
fruit, gesponsord door de Europese Unie. 

Bericht van de AC 
U heeft een brief voor de vrijwillige ouderbijdrage via uw kind 
ontvangen. Hier hebben wij wat vragen over gekregen. 

Met een enthousiaste groep ouders en leerkrachten hebben we 
inmiddels in een eerste vergadering de plannen voor komend 
schooljaar besproken. 

Het doel is om bij te dragen aan een leuke schooltijd, waarin 
iets toegevoegd wordt aan het onderwijs. De spreekwoordelij-
ke ‘kers op de taart’. 

Zoals ieder jaar gaan we ook nu weer een leuke en waardevol-
le invulling geven aan de Sinterklaas- en Kerstviering, de Va-
lentijnsdisco, Pasen, Ankerdag en het afscheid van groep 8. 

In deze bijzondere tijd zal dat extra creativiteit vereisen. Er 
zijn al verschillende ideeën per activiteit geopperd. Mocht u 
nu ook een leuk idee hebben, dan kunt u dat 
via ac@cbsanker.vcodekring.nl met ons delen. 

We gaan ervan uit dat alle activiteiten dit jaar “gewoon” door 
kunnen gaan, op wat voor wijze dan ook. Ook zijn wij de no-
dige verplichtingen al aangegaan om het een mooi(er) school-
jaar te gaan maken. 

Als eerste staat de Sinterklaasviering op de agenda. Een 
schooljaar zonder Sint kan natuurlijk niet. Ook zou het natuur-
lijk geen Sinterklaas zijn zonder de spanning van misschien 
wel dat leuke cadeautje in je schoen in een versierde school en 
de traktatie in de klas. 
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En hoewel we vorig schooljaar Ankerdag hebben moeten mis-
sen, hebben we de bijdrage toch heel fijn voor alle kinderen in 
kunnen zetten. Zo hebben we ze extra kunnen trakteren op een 
lekker ijsje tijdens een warme dag, met maar liefst 2 bolletjes. 

Ook hebben we bij het groep 8 afscheid wat extra’s kunnen 
doen zodat het toch nog een bijzonder afscheid werd. Het be-
drag wat vorig jaar is overgehouden gaan we dit jaar weer pro-
beren in te zetten. 

Wij verzoeken u om de ouderbijdrage in deze corona tijd toch 
aan ons over te maken, mocht u dit nog niet gedaan hebben. 
Het rekeningnummer van de activiteitencommissie is : NL63 
RABO 0146 0338 76 van het Stichting Onderwijsgroep 
Edumare. Bij uw betaling vermeldt u de klas en de naam van 
uw kind. Mocht er aan het einde van dit schooljaar nog budget 
over zijn van de activiteiten, zal dit aangewend worden voor 
bijvoorbeeld aankleding van het schoolplein en aanschaf van 
versiering van school, ea. 
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