
Nieuwsbrief  
2020/21 - 03 Woensdag 11 november 2020  

C B S   A n k e r 

Beste ouders, verzorgers,  
Voor u de nieuwsbrief van november.  
We hebben nog steeds te maken met coronamaatregelen en dat 
is niet voor iedereen even gemakkelijk. 
 
Wanneer u ergens tegenaan loopt en wij zouden van invloed 
kunnen zijn, bespreekt u het dan met ons. 
Wellicht kunnen we er samen iets aan doen. 
 
Sinterklaas en zijn pieten staan voor de deur, helaas kunnen 
we ze niet overal binnenlaten. We zijn namelijk al snel met te 
veel bij elkaar en dat proberen we nog zoveel mogelijk te ver-
mijden. 
 
Houdt u daar ook nog rekening mee op het plein? 
 
Team Anker 
 

Bijbelverhalen voor de komende weken 
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). 
 
Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Aanpassen 
Inhoud:  Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen 

aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen 
identiteit.  

Bijbel:  Ruth (Ruth). 
 
Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Verlichten 
Inhoud:  Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in 

het licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een 
kwaad/positief daglicht stellen.  

Bijbel:  De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De 
kindermoord door Herodes, de vlucht naar Egypte 
(Matteüs 1 en 2). 

Groep 8 brengt geen bezoek op de voortgezet 
onderwijs scholen. 
Normaal gesproken gaat groep 8 op bezoek bij Jacob van Lies-
veldt, Maerlant, Bahûrim, Helinium. 
 
Helaas kan dat dit schooljaar niet doorgaan i.v.m. de genomen 
Corona maatregelen. 
Het is natuurlijk wel belangrijk dat u samen met uw kind een 
goede keus maakt voor een vervolg school. U wilt weten wat 
past bij uw kind en uw kind wil weten waar het zich mogelijk 
fijn zal voelen. 
 
Daarom willen wij u er op wijzen zelf naar de open dagen te 
gaan! 
 
Op de websites van de scholen kunt u data van de open dagen 
terug vinden. 
 
We wensen u veel succes. 
 

Ventilatie 
Alle schoolgebouwen van Edumare voldoen aan de eisen die 
gesteld zijn m.b.t ventilatie. 
Tevens luchten wij de school en de lokalen regelmatig. 
 
Gelukkig is het zo dat ramen en deuren niet de hele dag open 
hoeven te staan. In principe kan in een lokaal als de leerlingen 
aanwezig zijn, voldoende verse lucht binnenkomen door het 
openzetten van ventilatieroosters en (boven)ramen. 
 

Wist u dat ….  
 er helaas geen surprise kijkavond kan plaatsvinden. 

 de sint-commissie een leuk alternatief heeft gevon-
den zodat u wel alle surprises kunt bekijken. 

 deze zal via klasbord verschijnen. 

 de kinderen geen pauzehapje en drankje mee hoeven te 
nemen op vrijdag 4 december.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
Berichten voor de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: administratie@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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Sinterklaasnieuws CBS Anker  
Op zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer in Nederland 
aan. Vanaf dinsdag 10 november zullen we ook op school 
weer aandacht gaan besteden aan Sinterklaas. We kijken o.a. 
met de kinderen naar het Sinterklaasjournaal. Ondanks dat er 
Corona is, zullen wij er een leuk feest voor de kinderen 
van gaan maken! Hieronder staan een aantal belangrijke data:  
  
Vrijdag 13 nov. Lootjes trekken (groep 5 t/m 8).  
 
Zaterdag 14 nov. Sinterklaas komt aan in Nederland. 
 
Maandag 23 nov. Vanaf deze datum mogen de kinderen 

hun schoen (naam niet vergeten) mee 
naar school nemen. 

 
Donderdag 26 nov. Schoen zetten in de klas. 
 
Vrijdag 27 nov. Zouden de schoentjes gevuld zijn?  
 
Donderdag 3 dec. Inleveren surprises groep 5 t/m 8. Dit kan 

in de ochtend gelijk of anders na school-
tijd (in de klas) tot 14.30 uur. Niet door 
de ouder, maar door de leerling zelf 
(i.v.m. de Coronamaatregelen). 

 
Vrijdag 4 dec. Vandaag vieren wij het Sinterklaasfeest 

op school (het feest is alleen voor de kin-
deren). De kinderen gaan vanaf 08.15 uur 
naar hun eigen klas. Alle kinderen zijn 
om 12.00 uur uit. 

 

Voedselbank actie! 
We gaan meedoen aan een voedselbank actie! 
 
De flyers zijn onderweg. 
 
Met elkaar verzamelen we producten voor de mensen die dat 
hard kunnen gebruiken 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bericht van derden 

 
Beste ouder/verzorger van kinderen uit groep 2, 
Alle kinderen worden, als zij in groep 2 zitten, samen met hun 
ouder/verzorger uitgenodigd voor een afspraak bij het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. Dit is om de ontwikkeling te vol-
gen en te onderzoeken hoe het gaat met de gezondheid. 
In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen is het 
helaas niet mogelijk om deze afspraak op het CJG uit te voe-
ren. 
 
Wij vinden het belangrijk om toch met u in contact te komen 
en zullen u in de komende weken daarom telefonisch benade-
ren om te bespreken hoe het met uw kind gaat. Mochten er 
bijzonderheden zijn dan kan er alsnog een afspraak in het CJG 
gemaakt worden (bv als er klachten zijn over het gehoor of 
visus). 
Wij vragen u uw kind binnenkort te meten en te wegen en de 
gegevens op te schrijven, dan kunnen we deze gegevens tij-
dens het telefoongesprek in de groeicurve zetten en de groei 
volgen. 
 

Wat kunt u van dit telefonische consult verwachten? 
Wij nemen contact met u op, het gesprek zal ongeveer 20 mi-
nuten duren. 
 
Wij bespreken met u de gezondheid en de ontwikkeling van 
uw kind. Dit kan gaan over o.a.  de eetgewoontes, het slaappa-
troon, hoe het op school gaat, de motorische ontwikkeling. 
Er is natuurlijk ook ruimte voor uw vragen. U kunt deze vra-
gen voor uzelf alvast van tevoren even opschrijven zodat we er 
tijdens het gesprek gelijk op in kunnen gaan. 
 
Mocht u liever een afspraak via beeldbellen willen doen dan 
kunt u mij een mail sturen via mijn mail adres. Ik zal u dan een 
link toesturen voor een gesprek via Teams. 
Wilt u geen gebruik maken van dit aanbod dan kunt u dat 
doorgeven aan mij. Ik ben bereikbaar op het mobiele nummer 
onderaan deze brief. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Danielle Stoter 
Jeugdverpleegkundige 
06-13277726 / d.stoter@cjgrijnmond.nl 
www.cjgrijnmond.nl 
 
 
 
 
 


