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Lees je bijbel, bid elke dag

Algemeen
Wat is het fijn dat de kinderen weer op school zijn. Door de winterse omstandigheden was het een
onvergetelijke start na de lockdown.
Tot de voorjaarsvakantie blijft Petra vanuit huis lesgeven en zal Germa in school de kinderen
ondersteunen. Het hangt van de ontwikkelingen rondom het coronavirus af hoe dat na de
voorjaarsvakantie eruit gaat zien.
Tot de voorjaarsvakantie geven we geen gym in de sporthal. Erwin zal op vrijdagmiddag op school
blijven. Linda Burgers gaat op dinsdag lesgeven in de onderbouwgroep en Annelieze op maandag.
Volgende week beginnen we met de cito-rekentoetsen. We doen dat voor de voorjaarsvakantie, omdat
we na de voorjaarsvakantie met elke kind een rekengesprek willen voeren. In de twee weken na de
vakantie doen we de andere cito-toetsen.
Op 15 en 16 maart wordt er op school een ict-migratie uitgevoerd. We werkten op school nu nog met
een lokale computer-server maar alles wordt dan overgezet in de Cloud van Microsoft. We zullen die 2
dagen op verschillende momenten niet online les kunnen geven en ook niet altijd per mail bereikbaar
zijn. Na schooltijd krijgen de leerkrachten scholing over het werken in de Cloud.
Maandag 22 maart willen we de 10-minutengesprekken houden en de vrijdag erna, 26 maart, worden de
talentmappen meegegeven. Als u eerder informatie wilt uitwisselen, kunt u het beste even per mail
contact met de leerkracht opnemen.

Nieuws uit groep 6, 7 en 8
De kinderen uit de bovenbouw zijn weer met veel plezier naar school gegaan. Fijn dat ze allemaal weer
op school zijn. We proberen zo goed als het kan de draad weer op te pakken en volgen het normale
programma. Het valt niet mee om in deze tijd je aan alle regels te houden, ook binnen de school, maar
het gaat de kinderen goed af.

Even voorstellen, Linda Burgers
Mijn naam is Linda Burgers en ik ben 54 jaar. Samen met mijn man woon ik in Deventer. Wij hebben vijf
volwassen kinderen, vijf schoonkinderen en ook vijf kleinkinderen. In 1988 ben ik afgestudeerd en
daarna heb ik gewerkt in verschillende groepen van het basisonderwijs. Sinds ik in Deventer woon, ben
ik invalleerkracht en werk zo op heel veel verschillende scholen voor soms maar een dag en soms ook
voor langere tijd. Ik vervang Annelieze op de dinsdag in groep 1/ 2/ 3/ 4 en vanaf 15 maart op maandag
tot het einde van dit schooljaar. Het lijkt me erg gezellig op deze school en ik heb er veel zin in.
Groeten,
Linda

Schoolfotograaf
Vrijdagmorgen 19 februari komt de schoolfotograaf op school.
We maken van beide groepen een groepsfoto, van alle kinderen een individuele foto en per gezin een
foto van de kinderen die hier op school zitten.
I.v.m. de coronamaatregelen kunnen we helaas niet de broertjes-en-zusjes-foto laten maken met
kinderen die niet op school zitten.

Schilderwerk
Tijdens de lockdown zijn we begonnen met het schilderen van de schoolhal. Jan Kamphof kwam met het
mooie idee om zijn uren voor het schoonmaken van de school in te zetten voor het schilderwerk. Er was
tijdens de lockdown immers niet zo veel schoon te maken.
We hadden over het schilderwerk al afspraken met schildersbedrijf Zielman uit Hasselt. Zij waren bereid
om daaraan mee te werken, waarmee we een mooie korting krijgen. Jan Kamphof en schilder Zielman
zijn met de kleuterhal begonnen en dat is er mooi van opgeknapt. In de meivakantie gaat schilder
Zielman er verder mee.

Biddag
Woensdag 10 maart is het biddag. Helaas kunnen we dit jaar niet naar de kerk om daar samen de dienst
mee te maken. In plaats daarvan besteden we in de klas aandacht aan biddag.

Incasso ledengeld VPCO Hasselt
Een mededeling voor de leden van onze schoolvereniging VPCO Hasselt.
Eind maart wordt weer de jaarlijkse contributie van € 10 p.p. geïncasseerd.
Als lid van de vereniging heeft u inspraak. Dit merkt u als u hoort of leest met welke zaken het
verenigingsbestuur zich bezighoudt. Het verenigingsbestuur is het bevoegd gezag dat namens de leden
van de schoolvereniging de 4 scholen in stand houdt: CBS Het Anker, CBS Prins Willem-Alexander, CBS
De Driemaster en CBS Mastenbroek.
Mocht u nog geen lid zijn maar wilt u dit wel worden of wilt u wat meer informatie, neemt u dan
contact op meester Klaas Mijnheer.

Wat kan de winter toch mooi zijn

