Infoblad
Agenda

PBS ouderavond

Week 45
6-11 Ouderinformatieavond PBS
7-11 Dankdag
Week 47
21-11 Drempeltest groep 8
Week 49
05-12 Nieuwe infoblad
05-12 Sinterklaasfeest

Jarigen
10 nov. Amos van den Berg

gr. 3/4

11 nov. Jasmijn Bergman

gr. 2

11 nov. Hugo van Wijngaarden gr. 2
16 nov. Sven van Herk

gr. 2

16 nov. Joanne Kamphof

gr 7/8

16 nov. Kirsten Kamphof

gr. 7/8

23 nov. Janien Wursten

gr. 5/6

25 nov. Jefta Pierik

gr. 7/8

25 nov. Tim Pierik

gr. 5/6

1 dec.

gr. 5/6

Alissa ten Klooster

November 2018

3 dec. Vajèn van der Steege

gr. 1

3 dec. Kyra Westrik

gr. 2

Jarigen: (alvast) van harte gefeliciteerd
en een gezellige dag toegewenst.

Graag willen wij u uitnodigingen voor de
ouderavond op 6 november over Positive Behavior
Support (PBS).
PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich
richt op het versterken van gewenst gedrag en op
het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is
het creëren van een positieve, sociale omgeving, die
het leren bevordert en gedragsproblemen
voorkomt.
Deze aanpak is er op gericht om vanuit de waarden
van de school gedragsverwachtingen te formuleren.
Op de studiedag zijn wij als team bezig geweest om
deze waarden op papier te krijgen.
Wij zijn echter van mening dat niet wij als personeel
alleen de school vormen. De school wordt gevormd
door leerlingen, ouders en leerkrachten. We zijn
daarom tijdens de kinderboekenmaand met de
kinderen bezig geweest om te kijken welke waarden
voor de kinderen belangrijk zijn.
Op 6 november willen wij dat ook met u gaan doen.
Daarnaast zult u op deze avond ook
achtergrondinformatie aangaande PBS krijgen.
De avond start om 19.30 uur. We hopen rond 21.30
uur af te sluiten.

Juf Ina 25 jaar in het onderwijs!
Op donderdag 1 november is juf Ina 25 jaar werkzaam in het
onderwijs. Wij mogen pas sinds dit schooljaar van haar kwaliteiten
genieten. Toch was het voor groep 7/8 en het team niet een reden
om dit alles stilletjes voorbij te laten gaan. Juf Ina werd ’s ochtends
vroeg toegezongen door de groep. William speelde een lied voor juf
op zijn trompet. Levi, Nathan, Jorn en Thijs hadden een rap
geschreven en Noa had namens de klas een gedicht geschreven.
Joanne Pastoor heeft dit voorgelezen. Tenslotte hadden de kinderen
ook allemaal een bloem meegenomen om juf in het zonnetje te
zetten. Uiteraard was er voor iedereen wat lekkers. ’s Middags
hebben de kinderen samen met juf een film gekeken.
We kijken samen terug op een gezellige dag!

Muzieklessen
Net als voorgaande jaren worden ook dit jaar weer muzieklessen gegeven door vakdocenten buiten onze
school. Via de gemeente en onze cultuurcoördinator wordt de Box Muziek aangeboden. De groepen 1-4
krijgen les van Aletta Jansen, de groepen 5-8 van Emiel van den Berg. Alle groepen krijgen 5 lessen van 40
minuten rond het thema ‘Verschillende muziekstijlen’. Muziekstijlen van over de hele wereld komen aan
bod, van klassiek, volksmuziek tot pop. Een toegankelijk en leuk begin van een muzikale ontdekkingstocht
voor onze kinderen.

Sinterklaas
Op 5 december zal Sinterklaas bij ons op school arriveren. Evenals voorgaande jaren,
zullen er wel weer de nodige problemen zijn voor de Sint of zijn Pieten. Wij zullen u in
aanloop naar 5 december op de hoogte houden over de aankomst van Sinterklaas, zodat
wij hem met zijn allen (leerlingen, leerkrachten en ouders) kunnen verwelkomen op
onze school. Woensdag 21 november worden er lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8.

VO Markt
Op 22 november zal op CBS Het Anker de jaarlijkse VO Markt plaatsvinden. Op deze avond zullen
verschillende scholen uit de omgeving zich presenteren. De ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8,
krijgen hier binnenkort een uitnodiging voor.

Klusochtend
Zaterdag 10 november staat de klusochtend weer gepland. Via de helpende handen lijst hebben enkele
ouders zich hiervoor opgegeven. We hopen deze ochtend om 8.00 uur te starten. Mocht u zich niet
opgegeven hebben, maar toch mee willen helpen dan kunt u zich aanmelden bij Meester Hilbert:
dir@pwas.nl. We hopen op een goede opkomst; vele handen maken immers licht werk.

Nieuws uit de groepen

Groep 1 en 2
De kleuters hebben een herfstwandeling gemaakt in het park. Op zoek naar bladeren, eikels, kastanjes en
alles wat bij de herfst hoort.

Project Kinderen 2019
Werkgroep Rusland Kinderhulp
Meppel/Staphorst/Nijeveen

GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR KINDEREN
UIT WIT-RUSLAND
Durft uw gezin de uitdaging aan………….. en geeft u een kind uit Wit-Rusland een onvergetelijke tijd?
De werkgroep Rusland Kinderhulp Meppel/Staphorst/Nijeveen, gaat in de periode 20 maart tot
1 mei 2019 voor de 6de keer kinderen uit Wit-Rusland uitnodigen. Deze kinderen wonen in het zuidoosten
van Wit Rusland. Indirect ondervinden zij nog dagelijks de gevolgen van de desastreuze ramp met de
kerncentrale in Tsjernobyl (1986). Ondanks het feit dat dit meer dan 30 jaar geleden is.
Direct worden de kinderen geconfronteerd met armoede, opgroeien in één ouder- gezinnen of, erger
nog en niet zelden, zonder ouders, of in gezinnen met alcoholproblemen, werkeloosheid en dergelijke.
De werkgroep heeft er bewust voor gekozen om, net als bij de vorige kinderprojecten, die kinderen uit
te nodigen die dat het hardst nodig hebben. De kinderen komen van een viertal scholen uit de regio
Gomel die structureel door onze werkgroep worden ondersteund. De kinderen die wij uitnodigen zijn in
de leeftijd van 9-10 jaar.
De kinderen gaan net als de Nederlandse kinderen overdag naar de Oosterboerschool in Meppel.
Met de kinderen reizen twee Wit Russische leerkrachten mee die ze les gaan geven.
Daarnaast wordt er, wanneer daar behoefte aan is, ook buitenschoolse opvang georganiseerd.
Voor deze kinderen zoeken wij gastgezinnen, die deze kinderen voor 6 weken een thuis willen bieden.
Wij begrijpen goed dat dit niet iets is, wat je als gezin zo maar even doet. De werkgroep wil graag
samen met u deze uitdaging aan gaan. Wij staan de gezinnen met raad en daad bij ingeval van vragen
of het oplossen van probleempjes.

Daarom wil de werkgroep een voorlichtingsavond organiseren in Hasselt. Op deze avond wordt er
informatie gegeven over:
1.

Wit-Rusland;

2.

Wat houdt het in om gastgezin te zijn;

3.

De rol van de werkgroep voor, tijdens en na het verblijf van de kinderen;

Verder is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Wilt u de hoogte gehouden worden wanneer deze avond plaatsvindt, neemt u dan contact op met een
van de bestuursleden.
Wilt u graag aanvullende informatie, wilt u graag een gastouder- informatieavond bezoeken, of
overweegt u om u aan te melden als gastgezin dan kunt u contact opnemen met Jan Zondag,
tel. 0654245389 of met Gea Dekker, tel. 06-38910139 (bij voorkeur na 18.00 uur) of met Rolanda Remmelts,
tel 06 12243631, zij is in 2010 zelf gastouder geweest en kan u er alles over vertellen.

