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Belangrijke data:





Dinsdag 7 juli
Donderdag 16 juli
Vrijdag 17 juli
Maandag 31 augustus

–
–
–
–

Afscheidsavond groep 8 in de Stadsgehoorzaal.
Eindfeest.
Leerlingen vrij.
Eerste schooldag na de zomervakantie.
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Toelichting groepsverdeling
Afgelopen week is de groepsbezetting 2020-2021 aan u gepresenteerd. Voor een aantal groepen hebben wij bewust gekozen voor
een andere benadering. Voor het komen tot deze invulling zijn
meerdere alternatieven bekeken en in goed overleg met de MR is
deze groepsbezetting, zoals reeds met u gedeeld, tot stand
gekomen. De ouders van de leerlingen die in de desbetreffende
groepen komen, hebben onderstaande toelichting vorige week al
ontvangen.
Vanaf komend schooljaar werken de groepen 1 en 2 in groepen die
aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. In groep 1 ligt de
aandacht bij het wennen, op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
het jonge kind en de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de
kinderen.
In groep 2 zal de aandacht vooral uitgaan naar het kennismaken met
de voorwaarden voor groep 3, onder andere de letters en cijfers. Dit
maakt dat de kinderen die doorstromen naar groep 3 kunnen starten
met het beginnend lezen en aanvankelijk rekenen.
Met deze indeling sluiten wij aan bij de ontwikkelingsbehoeften van
kinderen, kunnen wij differentiëren naar de individuele ontwikkeling
en inzetten op een doorgaande lijn van groep 1 naar groep 3.
In groep 3 kunnen wij, naast de vaste groepsleerkracht, dagelijks
vaste extra ondersteuning bieden. Deze ondersteuning zal worden
ingevuld door een leerkracht of een leerkrachtondersteuner. Twee
leerkrachten voor de groep kent vele voordelen. Het geeft de
mogelijkheid, ondanks de grootte van de groep (37), in niveaugroepen
te kunnen werken. De groep kent dus de hele week twee leerkrachten
en werkt in twee groepsruimtes.
Groep 3 kan daarbij telkens gebruik maken van extra groepsruimte
waardoor ook spelend leren een plaats in het aanbod kan krijgen.
De extra ruimte wordt ingericht met speel- en leerhoeken.
Deze werkwijze zijn de leerlingen gewend vanuit de kleutergroepen
en sluit aan bij de leeftijd en de ontwikkeling van de jonge kinderen.
Het rekenen met geld kan zo bijvoorbeeld geoefend worden in de
speelleerhoek ‘de winkel’.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de praktijk houdt dit in dat de kinderen telkens in twee kleine
groepen werken, in plaats van één grote groep. Wij kunnen de
kinderen zo veel intensiever begeleiden bij het beginnend lezen en
aanvankelijk rekenen, maar ook in de andere vakken.
Dit schooljaar zaten beide kleine groepen 4 in de noodlokalen.
Deze lokalen gaan wij niet meer gebruiken. In plaats daarvan werkt
groep 5a en groep 5b met twee leerkrachten in de aula van Het Anker.
De aula wordt ingericht tot een uitdagende leer- en -werkomgeving.
U kunt dit zien als twee lokalen, zonder tussenmuur waardoor er de
mogelijkheid ontstaat om, naast de tafelgroepjes, verschillende
ontwikkelingshoeken in te richten. U kunt denken aan een ontdekhoek
voor wereldoriëntatie, een leeshoek, een computerhoek, een
instructiehoek en/of een techniekhoek. Ook kan er tussen beide
‘groepen’ effectief ingezet worden op het werken in differentiatiegroepen, waardoor we de kinderen meer passende aandacht kunnen
geven. De kinderen zijn vanuit groep 3 en groep 4 al gewend om veel
met elkaar samen te werken. Deze vaardigheid kan komend jaar
verder worden uitgebouwd. De leerkrachten staan te popelen om hun
ideeën en plannen na de zomervakantie te gaan verwezenlijken!
In de tweede week van het nieuwe schooljaar zullen er informatiemiddagen plaatsvinden voor alle klassen, waarin de nieuwe leerkrachten meer informatie zullen geven over de groep.
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Schoolspullen
We hebben afgelopen jaar gevraagd schoolspullen van thuis mee te
nemen. Dit omdat dit al veel gebeurde en kinderen het leuk vinden
zelf iets te kiezen. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot een wildgroei
aan etuis en schrijfbenodigdheden. Komend schooljaar kiezen wij
ervoor om de schrijfbenodigdheden te verzorgen. Zo beschikken alle
kinderen over dezelfde en benodigde materialen.
Wij gaan ervan uit dat de leerlingen van groep 4 t/m 8 nog in het bezit
zijn van:





Etui
Liniaal van 30 cm
Schaar
Oortjes/koptelefoon (geen kostbare, het is voor schoolgebruik op
een Chromebook)

Wij zullen zorgdragen voor:










Grijs potlood
Gum
Kleurpotloden
Viltstiften
Prittstift
Kladblok
wisbord
Whiteboardmarker
Markeerstift
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Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 7 juli hebben wij de afscheidsavond van groep 8 in de
Stadsgehoorzaal gevierd in het bijzijn van de ouders en een aantal
leerkrachten. Andere familieleden konden meegenieten via de
livestream. Het was een spetterende avond! We zijn trots op alle
groep 8-leerlingen, want ze hebben het ontzettend goed gedaan!
We wensen alle kinderen veel geluk op hun nieuwe school!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennismaken met onze nieuwe collega’s
Na de zomervakantie verwelkomen we een aantal nieuwe
medewerkers. Hieronder kunt u alvast een beetje kennismaken
met hen!
Karin van Grootveld
Lieve kinderen en ouders van Het Anker,
In de groepsbezetting heeft u al kunnen lezen dat de kinderen van
groep 2 twee nieuwe juffen zullen krijgen; Juffrouw Jacqueline en
juffrouw Karin (en dat ben ik). Ik zal mij hierbij even voorstellen.
Mijn naam is Karin van Grootveld- Berkhout. Ik woon samen met mijn
man en zoon in Schiedam. Sinds 2001 werk ik in het basisonderwijs als
kleuterleerkracht. Kleuters zijn, in mijn ogen, de meest fantastische
wezens op aarde. Met hun onbevangenheid, eerlijkheid en leergierigheid staan zij open voor de wereld. Iedere dag leer ik weer van de
kinderen en geniet ik van hun enthousiasme. Na vele jaren gewerkt te
hebben op scholen in achterstandswijken in Schiedam en Rotterdam
wil ik een nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevonden op het Anker.
Komend schooljaar zal ik dus lesgeven aan groep 2, samen met juf
Jacqueline. U kunt mij daar vinden op maandag, dinsdag en woensdag.
Ik heb er zin in. Maar eerst gaan we allemaal genieten van de zomervakantie. Fijne vakantie en tot volgend schooljaar.
Groetjes,
Juffrouw Karin
Jacqueline van der Vegt
Ik ben Jacqueline van der Vegt en zal vanaf volgend schooljaar vier
dagen per week te vinden zijn op ‘t Anker. U kunt mij volgend jaar
tegenkomen als intern begeleider van de onderbouw, maar ook als
leerkracht. Ondertussen heb ik al heel wat jaren voor de klas
(voornamelijk onderbouw) gestaan en ook andere taken op
basisscholen vervuld, waaronder ook intern begeleider. Ik heb mij
gespecialiseerd in het werken met kinderen in de onderbouw. Naast
mijn werk als intern begeleider zal ik ook voor onderbouwgroepen
staan als leerkracht. De passie die ik voor kinderen heb, heb ik ook
voor de natuur. Ik ben erg graag buiten en daar is vooral het bos
favoriet. Vooral de herfst met al die kleuren! Ik heb twee kinderen,
een dochter van 17 en een zoon van 14. Vanaf het nieuwe schooljaar
hoop ik samen te gaan werken met jullie, ouders en leerkrachten, om
het beste uit uw kind te halen. Voor nu wens ik jullie alvast een
welverdiende zomervakantie toe en tot snel!
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Aron Kremer
Hallo allemaal! Ik ben Aron Kremer en ga komend schooljaar gymlessen verzorgen op jullie school. Ik ben inmiddels 9 jaar werkzaam
in het onderwijs, waarvan de laatste 6 jaar op de Jenaplanschool in
Vlaardingen. Vier jaar geleden heb ik een vakspecialisatie voor
bewegingsonderwijs behaald. Sindsdien geef ik 1 dag per week gym
met veel plezier. Komend schooljaar geef ik alleen nog maar gym op
meerdere scholen. Ik houd zelf erg van sporten. Ik fiets en boks
wekelijks, daarnaast loop ik regelmatig een rondje hard. In het
verleden heb ik ook gevoetbald, getennist en geskeelerd. Ik hoop
mijn passie voor sport met jullie te kunnen delen door middel van
leuke en uitdagende gymlessen.
Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met jullie. Tot volgend
schooljaar!
Miranda van Dorp
Mijn naam is Miranda van Dorp en ik ben 48 jaar. Ik woon sinds een
aantal jaar in Maassluis, maar ik heb mijn hele jeugd in VlaardingenHoly gewoond. Ik ben geboren in Rotterdam. Ik heb 2 dochters van
bijna 16 en 21 jaar oud. Mijn hobby’s zijn hardlopen en crossboxing.
Op mijn 36e heb ik de Pabo-opleiding afgerond. Na het behalen van
mijn diploma heb ik vele jaren als leerkracht op CBS De Ark gewerkt
zowel bij de kleuters als extra ondersteuning in de middenbouw.
Daarna heb ik op diverse scholen in de onderbouw en middenbouw
gewerkt in Friesland en in Den Haag en omstreken. Afgelopen
schooljaar heb ik lesgegeven aan groep 5. Verleden jaar heb ik een
jaar gewerkt als leerkracht op speciaal basisonderwijs, wat een zeer
leerzame ervaring was. In dat jaar heb ik toen ook mijn opleiding
kindercoach afgerond. En sinds een jaar heb ik ook een praktijk
kindercoaching. Mijn passie is lesgeven en dit doe ik met plezier
naast mijn eigen praktijk kindercoaching.
Ik kijk ernaar uit om na de zomervakantie als kleuterjuf aan de slag te
gaan op CBS het Anker en daarnaast ook een dag aan groep 5 les te
gaan geven. Allereerst ga ik genieten van een heerlijke zomervakantie en ik wens iedereen dan ook een fijne zomervakantie toe
na een indrukwekkend schooljaar.
Groetjes,
Juf Miranda
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