Woensdag 21 november 2018

VO-Markt
Morgen, donderdag 22 november, wordt er in cbs ’t Anker de jaarlijkse Voortgezet Onderwijs Markt
gehouden. De ouders van de leerlingen in de groepen 7 en 8 hebben zich inmiddels kunnen opgeven.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 Opening met een algemene uitleg van het VO.
20.00 1e ronde: Elke VO-school geeft een presentatie in een eigen ruimte.
20.30 Wisselen en koffie/thee.
20.45 2e ronde: Elke VO-school geeft een presentatie in een eigen ruimte.
21.15 Informeel napraten en sluiting.
Kookatelier
Afgelopen vrijdag hadden we de eerste ronde van onze ateliers. In het kader hiervan togen 12
leerlingen naar restaurant De Herderin voor drie kookworkshops onder aanvoering van chefkok
Reinoud Binnendijk.
Na een algemene inleiding gingen de kinderen in groepjes van 4 aan het werk. Op het menu stond
macaroni bolognese. Het recept moest gelezen worden en de groenten gesneden. Er moest water
afgepast worden en het vlees (tenzij er vegetarisch gekookt werd) gebakken. Tenslotte kwamen alle
ingredienten bij elkaar. Het atelier werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, want er moest
natuurlijk wél geproefd worden van de eigen kookkunst. Tenslotte kregen alle leerlingen een bakje mee
naar huis zodat ook hun ouders konden proeven hoe goed hun kind kan koken.
De achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen onderzoeken of wellicht koken tot een van hun
talenten behoort, maar ook hoe gemakkelijk het is als ouders hun kind kunnen bellen met: “Ik sta in de
file, begin maar vast met koken, ik kom later”.
Komende vrijdag gaat deze groep weer naar De Herderin. Wat er dan gekookt gaat worden hield de
chefkok nog even onder zijn koksmuts.

Sinterklaas Toneel (h)
Traditiegetrouw gaan onze groepen 5 t/m 8 weer naar het Sinterklaas Toneel in Meppel. Financieel
mede mogelijk gemaakt door onze Ouderraad gaan deze leerlingen op donderdag 22 november met de
bus naar theater Ogterop In Meppel.
Omdat de bus al om 12.00 uur vertrekt, verzoeken we de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die dag een
lunchpakketje mee naar school te nemen.
We verwachten tegen 16.00 uur weer terug op school te zijn.

Belangrijke data
November
Donderdag 22
Sinterklaastoneel (gr. 5 t/m 8
19.30 uur VO-markt in cbs ’t Anker
Vrijdag 30
Speelgoedochtend gr. 1-2
11.00 uur Klassenshow gr. 6

JEUGDSPORTMONITOR 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente
Zwartewaterland de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport,
bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente
als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en
het schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen.
Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de
vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde
basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is
niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het
onderzoek loopt tot en met 9 december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit
cadeaukaart van €50 verloot.
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deToermalijn
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS1: Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Denise Homminga van de
gemeente Zwartewaterland (d.homminga@zwartewaterland.nl) of met Marieke van Vilsteren van
Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).
sportmonitor
https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deToermalijn
PS2:
Wanneer u naar de digitale versie van onze Nieuwsbrief gaat op www.detoermalijnhasselt.nl, is
het gemakkelijk om de link te kopiëren/plakken.

.

