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Voorwoord 
 

 

Geachte ouders/verzorgers, 
 

 
 

Graag bieden we u onze informatiekalender voor het schooljaar 2018-2019 aan. 
In deze informatiekalender staat naast de jaarkalender ook belangrijke, vooral huishoudelijke, informatie. 

Ons motto: !  is de basis van het onderwijs op “Het Anker”. 

We staan ook dit jaar weer voor een leerzaam en plezierig schooljaar. 

De informatie kunt u ook vinden op www.hetanker-vcpo.nl. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Namens het team, 

 
E. Maliepaard,  

directeur 
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SCHOOLADRESSEN 
 

Locatie M. Rutgers-Hoitsemastraat (HS)   Locatie Bladergroenstraat (BL) 

M. Rutgers-Hoitsemastraat 4     W. Bladergroenstraat 45 

3207 EJ Spijkenisse                        3207 TA Spijkenisse 

tel. 0181-643434       tel. 0181-639812 
                                                                        

   

 

E-mailadres: directie@hetanker-vcpo.nl   Rabobankrek. : NL56 RABO 0360 5157 46 
Website :  www.hetanker-vcpo.nl     Brinnummer : 23 CR 

Twitter:  @HetAnkervcpo 
 

HUISVESTING GROEPEN 
Locatie M. Rutgers-Hoitsemastraat: Groep 1/2a, 1/2b, 3, 6, 6/7, 7, 8.   Locatie Bladergroenstraat: Groep 4, 5.  

 

SCHOOLTIJDEN 
 

Groep 1 t/m 8: 

Ma, Di, Do en Vr : 08.30 uur - 12.00 uur + 13.15 uur - 15.15 uur 

Woe   : 08.30 uur - 12.15 uur 

Door het jaar heen zijn er roostervrije dagen of middagen gepland. Deze vindt u terug in de kalender. Wijzigingen 

hierin worden bijtijds medegedeeld via website/nieuwsbrief/Social Schools.   
 

Pauze: 

Groep 4, 5                     : van  10.10 tot 10.30 uur op het asfaltplein 

Groep 3                   : van   10.00 tot 10.20 uur  op het schoolplein  
Groep 6, 6/7 en 8  : van   9.55 tot 10.15 uur  op het asfaltplein 
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GROEPSINDELING  

Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 is de indeling als volgt: 

Directie bestaande uit: 

Directeur  : dhr. E. Maliepaard 
Mt-lid   : mw.  C. Samethini  
                                    

Intern begeleiders / Vertrouwenspersonen   : mw. Wimmenhove, mw. Stolk  
Ict coördinatoren       : dhr. van der Doe, dhr. Koops 

Interne coach       : mw. Nederhand 

Vakleerkrachten gym      : dhr. van Wingerden en dhr. Wisse  
Administratie       : mw. Meulstee 

Gedragscoach en ondersteuning diverse groepen : mw. Klein  
Taal/leesspecialist      : mw. Smit 

Meerbegaafdenprojecten uitvoerend   :  mw. Witteveen 

Onderwijsassistent      : mw. Blom 
 

Locatie M. Rutgers-Hoitsemastraat:  
Groep 1/2a  :  mw. Bredemeijer en woensdag mw. Nederhand  

Groep 1/2b  :  mw. Voogd en mw. van Wijngen 

Groep 3  : mw. Heinen en mw. Maat  
Groep 6  : dhr. Koops en mw. Klein 

Groep 6/7  : mw. den Haan en woensdag mw. Maat 
Groep 7  :  mw. Nicolaï  

Groep 8  : mw. Smit en mw. Samethini       
 

Locatie W. Bladergroenstraat : 

Groep 4  : mw. Stoop   

Groep 5  : mw. de Ruijter  

De Bapo-verlofdagen en dagen waarin de groepsleerkracht andere taken uitvoert (specialismen), worden gedaan 

door mw. Witteveen en mw. Maat. 
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GYMNASTIEKROOSTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alle groepen maken gebruik van een vakleerkracht: De heer van Wingerden (vrijdag) of de heer Wisse(woensdag). 

• De groepen 6/7 (woensdag) en 5, (vrijdag), starten bij  de gymzaal. 
De vakleerkracht zal de deur van de gymzaal 5 minuten voor aanvang van de les openen. Groep 1/2 eindigt woensdag bij de 

gymzaal en gaat daar om 12.15 uur uit. Groep 8 gaat op vrijdag om 12.00 uur bij de gymzaal uit. 

• Het is erg belangrijk dat de kinderen tijdens de gymles stevige gymschoenen dragen. Het dragen van gymkleding (broekje en 

shirt of gympakje) is verplicht. 

• Mocht een van de vakleerkrachten ziek zijn, proberen we de gymlessen door te laten gaan. Omdat niet alle leerkrachten bevoegd 

zijn, kan dit betekenen dat er een spelles buiten wordt gegeven of dat een andere, wel bevoegde leerkracht, de les overneemt. 

• Mocht uw kind ( gr 3-8) niet kunnen deelnemen aan de gymles, geeft u uw kind dan een briefje voor de (vak)leerkracht mee. 

• De kleuters gymmen één keer per 2 weken in de grote gymzaal o.l.v. de heer Wisse. De eigen juf blijft bij deze les. U wordt tijdig  

geïnformeerd wanneer de klas van uw kind aan de beurt is hiervoor. De klas gaat dan uit bij de gymzaal. Daarnaast zullen de 

kleuters ook in het speellokaal van de Hoitsemastraat gymmen. 

Gymrooster 2018-2019  

 

groep 

Woe Hoitsemastraat (vakdocent J Wisse)  

8.30-9.25 uur 6/7 

9.25-10.20 uur 4 

10.20-11.15 uur 3 

11.15-12.15 uur 1/2 

Kleuters om de 2 weken gym bij de vakleerkracht, de juf blijft bij de les  

  

Vrijdag Hoitsemastraat (vakdocent R. v. Wingerden)  

8.30-9.20 uur 5 

9.20-10.10 uur 6 

10.10-11.05 uur  7 

11.05-12.00 uur 8 
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ZIEKMELDING /ABSENTIE 
 

Ziekmeldingen kunnen tussen 8.00u en 8.20u worden doorgegeven. Daarna houden de leerkrachten zich bezig 
met de leerlingen. Is uw kind om een andere reden afwezig, verzoeken we u dit tijdig te melden.  

 

HET  SCHOOLBESTUUR 
 

Onze school is een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Hierover leest u meer in de schoolgids 

en op onze website. Bestuurder is dhr. Groeneveld. De schoolvereniging heeft ook een website: www.vcpo-

spijkenisse.nl.  Via deze site kunt u zich ook aanmelden voor het (gratis) lidmaatschap.   
Voorzitter van het toezichthoudend bestuur is de heer P. van Nieuwamerongen.  

Het secretariaatsadres van de schoolvereniging is:  

Anne Frankstraat 26a,  

3207 GA Spijkenisse  

e-mail:  info@vcpo-spijkenisse.nl   
telefoonnummer:0181 – 629298. 

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.  
Voor het schooljaar 2018-2019 is de voorzitter mw. J. Heinen. De ouderleden zijn: Mw. N. Jongeneel en dhr. M. van 

der Wiel en dhr. S. Hokke  De personeelsgeleding bestaat uit: mw. C. Bredemeijer, mw. D. Wimmenhove en mw. 
Heinen. Adviserend lid is dhr. E. Maliepaard. Indien van toepassing worden er verkiezingen gehouden; Van de 

medezeggenschapsraad is één ouder en één personeelslid lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, 
GMR (voor alle scholen van de schoolvereniging). De medezeggenschapsraad adviseert en heeft inspraak in het 

schoolbeleid. Ze vergaderen ongeveer vier keer per jaar. 
 

 

 

http://www.vcpo-spijkenisse.nl/
http://www.vcpo-spijkenisse.nl/
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

Deze actieve groep ouders is een onmisbare schakel in de school. Zij dragen zorg voor een soepel verloop van 

activiteiten die door de school worden georganiseerd. Voor het schooljaar 2018-2019 hebben zijn er twee  
aanspreekpunten van de AC: Mw. Claudia Ruiter en mw. Danielle van Oord. Soms zijn er nieuwe leden nodig. U kunt 

aangeven bij de directie of de groepsleerkracht als u hier interesse voor heeft. Zodra er een vacature is, zullen we u 
benaderen. Mocht er geen vacature zijn, kunnen we uw ondersteunende hulp wel op piekmomenten gebruiken. Als 
uw gegevens bij ons bekend zijn, wordt er dan contact met u opgenomen.  

SCHOOLREGELS en VEILIGHEID 
 

Op school gelden regels. Leefregels die de functie hebben om het omgaan met elkaar zoveel mogelijk conflictvrij en 

leefbaar te maken. Dit geldt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. 
Uitgangspunten daarbij zijn voor ons: 

• We komen op school om te leren. 

• Ieder moet zich veilig voelen. 
• We hebben respect voor elkaar. 

• We gaan zorgvuldig met materialen van school en anderen om. 
Kortom: samen leren en presteren met plezier! Aan het begin van het schooljaar neemt de groepsleerkracht de 

schoolregels die hiervan afgeleid zijn met de kinderen door.   

 

IN- EN UITGAAN VAN DE SCHOOL 
 

Hoitsemastraat:  
Vijf minuten voor aanvang van de schooltijd, om 8.25 uur en 13.10 uur, gaat de bel voor de kinderen van groep 

3, 6, 7 en 8. Zij gaan dan in de rij staan op het plein bij de hoofdingang. Zij worden daar door de leerkracht 
opgewacht en mee naar binnen genomen. Voor de kleuters van groep 1 en 2 gaat de deur om 8.25 uur en 

13.10 uur open en kunt u met uw kind mee de kleuterhal in. Bij de klasdeur staat de leerkracht die de  kinderen 

verwelkomt. Omwille van de rust vragen we u het afscheid zo kort mogelijk te houden en niet mee de klas in te 
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gaan. Uiteraard geldt dit niet als uw kind aan het wennen is, net op school is of het gewoon nog even nodig heeft 
dat een van de ouders de klas mee ingaat.    

 

Bladergroenstraat:  

Om 8.20u en 13.05u  gaat de deur open voor groep 4 en 5 . De kinderen gaan zelf, zonder ouders naar binnen en 

worden bij de deur van de klas door de leerkracht verwelkomd. U kunt uw kind bij de buitendeur gedag zeggen en 

heeft, indien dit voor u geldt, nog voldoende tijd over om uw andere kind(eren) naar de vestiging Hoitsemastraat te 
brengen.   
 

Bladergroenstraat en Hoitsemastraat: 

Als de kinderen in de rij naar binnen gaan, Hoitsemastraat groep 3, 6, 6/7 en 8, of naar binnen gaan op de 

Bladergroenstraat, groep 4 en 5, verzoeken we u niet mee te lopen. We willen de zelfstandigheid van de 
kinderen  bevorderen en het zorgt ook voor rust in de school.  

 

Heeft u echt iets belangrijks te melden, dan kunt u de leerkracht even kort aanspreken. Heeft u meer tijd nodig,  
kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.  

 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd is? We kunnen dan op tijd met de lessen beginnen. Haalt u uw kind van 

school, wilt u dan, wanneer er nog groepen buitenspelen, achter het hek wachten. De leerkrachten hebben 
zodoende meer overzicht. Parkeert u uw auto zo, dat anderen daar geen hinder van ondervinden. 

In verband met de veiligheid/allergieën zijn honden in de school en op de pleinen niet toegestaan 

 

 
Ouders welkom bij de kijkochtenden 

Om u de gelegenheid te bieden de schriften en ander werk van uw kind te zien, hebben we verspreid over het 

schooljaar een aantal ‘kijkkwartieren’ voor groep 1 tot en met 8. Afwisselend op de dinsdag en donderdag. U kunt 
dan met uw kind mee naar binnen in de klas van 8.20u tot 8.40u. De data hiervoor vindt u in deze kalender.  
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Met de fiets naar school 
Wanneer het noodzakelijk is, mogen de leerlingen op de fiets naar school komen. Om veilig op het plein te kunnen 

spelen, vragen we de kinderen de fietsen te parkeren in een standaard en/of binnen de vakken. Op het kleuterplein 

(locatie HS)  worden geen fietsen geparkeerd. Op de Bladergroenstraat kunnen de fietsen in de rekken op het plein. 
Op het plein en de trottoirs wordt er met de fiets aan de hand gelopen. 

 
Speelgoed  

Wilt u het meenemen van speelgoed naar school zoveel mogelijk beperken; vaak komt het niet heel meer thuis. 
Regelmatig zijn er speelgoedmiddagen / spelletjesmiddagen, deze worden aangegeven via een berichtje op de deur 

en/of via Social schools. 
 
 

OUDERBIJDRAGE  
 

Op al onze VCPO scholen vragen we de ouders om een vrijwillige bijdrage voor alle uitgaven die niet  worden 
gesubsidieerd. Het gaat  hierbij om zaken als het sinterklaasfeest, de kerstviering, sporttoernooien, projecten, 

excursies en speldagen. In de ledenvergadering van de VCPO zijn de volgende bedragen vastgesteld: 

1e kind Euro 30,00, 2e kind Euro 27,50, 3e en volgende kind Euro 25,00 per schooljaar. Stroomt uw kind 
halverwege dit jaar in dan is het bedrag naar rato. Het verzoek tot betaling krijgt u via Social Schools. 
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OVERBLIJVEN OP SCHOOL  (TSO) 
 

Het overblijven op school wordt geregeld door Kinderopvang Mundo. Eten en drinken nemen de kinderen zelf mee, 

de medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen worden opgevangen, gezellig aan tafel kunnen eten en even bij 
kunnen komen. Na het eten kunnen de kinderen nog even ontspannen en spelen.  

Kosten zijn euro 2,56 per keer. U geeft uw kind op via 06-19368549 (WhatsApp) en regelt via deze app de 
betaling. Vervolgens krijgt uw kind een geactiveerd polsbandje waarmee hij/zij zich kan registreren bij het 

overblijven. Blijft uw kind op vaste dagen over, of komt uw kind een keertje niet, dan horen we dit graag via het 
bovenstaande telefoonnummer.  Zie voor details en aanmelden: 

https://www.kinderopvangmundo.nl/opvanglocatie/tso-het-anker/  

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG (BSO) 
 

Kinderopvang Mundo, ook gevestigd in ons gebouw aan de Hoitsemastraat, is een  aanbieder van kinderopvang vóór 

en /of na schooltijd.   
Ook in de vakanties kunnen zij voor opvang zorgen. Wilt u hier gebruik van maken? 

Voor meer informatie: www.kinderopvangmundo.nl  
 

SKS-alles-kids, is  een andere  aanbieder van voor- en naschoolse opvang. 

Voor meer informatie: www.sksalleskids.nl  of afdeling klantrelaties 0181-613520 

WEEKSLUITING 
Elke groep (gr 1-7) verzorgt eenmaal per jaar de weeksluiting. Deze wordt  op vrijdagmiddag in de hal van de 

vestiging Hoitsemastraat gehouden. De data staan in de jaarkalender. De weeksluiting bestaat uit toneelstukjes, 

liedjes, gedichtjes en sketches en wordt door de leerkracht met de kinderen voorbereid. De ouders van de betreffende 
groep (en anderen belangstellenden) mogen komen kijken, evenals 2 of 3 klassen. De ouders van de kinderen van 

de locatie Bladergroenstraat worden vooraf op de hoogte gebracht wanneer ze op de locatie Hoitsemastraat een 
weeksluiting mogen bijwonen. Het is de bedoeling dat de kinderen daar dan (Hoitsemastraat) om 15.15 uur uitgaan 

en/of opgehaald worden. Ook broers en zussen, die op het Anker zitten, mogen gaan kijken, maar alleen onder 
begeleiding van hun ouders. U kunt uw kind dan die middag uit zijn of haar klas ophalen hiervoor.  

https://www.kinderopvangmundo.nl/opvanglocatie/tso-het-anker/
http://www.kinderopvangmundo.nl/
http://www.sksalleskids.nl/
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WEBSITE  NIEUWSBRIEF  SOCIAL SCHOOLS 
De website van cbs Het Anker is te vinden op: www.hetanker-vcpo.nl. Via deze website kunt u zich aanmelden voor 

Social Schools. (via de knop: ’registreren’) Is dit gebeurd, dan kunt u de app ‘Social Schools’ downloaden. Met deze 
beveiligde app wordt u op de hoogte gebracht van allerlei (klassen)nieuws. Ook ontvangt u  elke week  per email 

een digitale nieuwsbrief op het door u aangegeven mailadres dat gekoppeld is aan Social Schools. De Social- Schools-
app is ons officiële middel om informatie te delen. Dit gaat vooral om organisatorische en actuele zaken  en 
calamiteiten.  

PRIVACY 
Wij houden ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben afspraken met 
(softwareleveranciers) over de bescherming van de persoonsgegevens van u en uw kind(eren). Ook personeel op 

school gaat vertrouwelijk om met deze gegevens. In de schoolgids staat hierover uitgebreidere informatie. Op de 
website van de VCPO staat de privacyverklaring die met instemming van de GMR is goedgekeurd. 

CJG 
Hieronder leest u informatie van Het centrum voor Jeugd en gezin:  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodigt 

u en uw kind uit. Aan de school van uw kind zijn een jeugdverpleegkundige, jeugdarts en doktersassistente van 
het CJG verbonden. Daarnaast ziet hij/zij u en uw kind een aantal keer op school en op het CJG. Bijvoorbeeld 

tijdens een gesprek of bij een groepsvoorlichting in de klas. 

 

Groep 2: meten, wegen en meer  

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een 

afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken ze de 
motoriek. Daarnaast nemen ze een ogen- en orentest af.  Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts 

met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of 
gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt 

tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken ze uw kind door en worden de eventuele resultaten van deze 
afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.  
 

http://www.hetanker-vcpo.nl/
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Groep 6: meten en wegen  
Kinderen die in groep 6 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen. Dit wordt 

gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals over- of ondergewicht, op te sporen. Een aantal weken van 

tevoren ontvangt u een aankondigingsbrief. Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee waarin de resultaten 
van de metingen staan. Wanneer het nodig is nemen wij contact met u op voor een doorverwijzing.  

 
9 jaar: vaccinaties  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de Dtp-prik en de Bmr-prik. U ontvangt van 
tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.   

 
Groep 7: groepsvoorlichting  

In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De leerkracht is 
hierbij aanwezig. Het onderwerp van de groepsvoorlichting wordt in overleg met de school gekozen. Voorbeelden 

zijn gezonde voeding, beweging, puberteit of alcohol en drugs. U ontvangt vooraf een brief waarin het onderwerp 
staat aangegeven.  

 
Alles onder één dak 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals 

terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het 
CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig 
opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor 

opvoedinformatie naar onze website www.cjgnissewaard.nl. 
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige/ jeugdarts die aan de school van uw kind 

verbonden is: CJG Nissewaard, telefoonnummer: 0181 - 23 71 00,  E-mail: cjgnissewaard@cjgrijnmond.nl  
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Hoofdluis 

Soms worden we op school geconfronteerd met hoofdluis. Wilt u thuis ook controleren op hoofdluizen? Als u luizen 

bij uw kind constateert, wilt u dat dan direct op school melden, zodat wij de andere ouders kunnen waarschuwen 

d.m.v. een brief. Laat u vooral niet weerhouden door valse schaamte, iedereen kan hoofdluis  krijgen. Voor een 
goede behandeling: raadpleeg uw apotheek of drogist. 

We hebben luizenzakken te koop voor €1,50. Hierin kunnen de jas en andere spullen van uw kind worden gedaan. 
 

VERZEKERINGEN 
 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(kinderen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 

ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking geeft (bijvoorbeeld door een eigen 

risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.  
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, 

personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen (nalatigheid). Zie voor 
verdere informatie in de schoolgids. 
 

 


