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De gouden weken
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Na drie weken zijn alle groepen
al weer in volle gang. In de eerste zogenaamde “gouden weken” ligt de nadruk op
groepsvorming. Een fijne en vertrouwde groep is de basis voor ontwikkelen en leren. Om de
groepsvorming positief te beïnvloeden, krijgen de leerlingen bij de start van het school vijf
keer een workshop drama aangeboden van dramadocent Janneke ‘t Hoff. Ook het team
heeft een teamtraining gevolgd. Daarnaast besteden we middels de Kanjertraining
aandacht aan het creëren van een veilig schoolklimaat. De Kanjertraining wordt in alle
groepen gegeven.
Kindgesprekken en oudercontact
De eerste weken nemen we de tijd om de kinderen goed te leren kennen. Gedurende de
eerste helft van het schooljaar wordt met alle leerlingen een kindgesprek gevoerd. Centraal
staat de vraag: Waar word je blij van? In het gesprek ontdekt de leerling zijn talenten. Deze
talenten kunnen worden ingezet om tot optimale en veelzijdige ontwikkeling te komen. We
werken volgens de methodiek van de Kindertalentenfluisteraar. Op de informatieavonden
komt dit onderwerp aan de de orde. Naast het opbouwen van een goede band tussen
leerling en leerkracht is tot slot het oudercontact van groot belang. Op 14 en 21 september
zijn de informatie-avonden van elke groep. We hopen op een grote opkomst! U kunt zich
nog aanmelden per mail. In de week voor de herfstvakantie zijn ten slotte de omgekeerde
10-minutengesprekken gepland. Op deze wijze hopen we met elkaar er een succesvol
schooljaar van te maken.
Sytske Boersma
Locatiecoördinator OBS De Anwende

Nieuwe gezicht op De Anwende
Mijn naam is Emma Dekker, ik ben 22 jaar oud en ik woon in
Wezuperbrug. Ik kom lesgeven in alle groepen op OBS de
Anwende. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd en heb ik
mijn eind stage op de Anwende mogen doen. Na het goed
afronden van mijn studie mocht ik blijven. Ik hoop veel
ervaring op te gaan doen en mijzelf te ontwikkelen.
Daarnaast wil ik graag een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de leerlingen van De Anwende. Ik ben
afgestudeerd in Wetenschap en techniek. Met dat onderwerp
ga ik met de kinderen aan de slag. Ik kijk erg uit naar dit
aankomende schooljaar.

Informatiekalender nieuwe schooljaar
De kalender voor het schooljaar 2021-2022 staat in de SchoolAPP en op de website van
de school. In de kalender vindt u alle belangrijke data die op dit moment bij ons bekend
zijn. Mochten er in de loop van het schooljaar toevoegingen zijn, bijvoorbeeld activiteiten
voor de leerlingen, dan zullen we deze activiteiten toevoegen en vermelden in de
nieuwsbrief en via de SchoolAPP. De eerste studiedag is op vrijdag 15 oktober. Alle
leerlingen zijn deze dag vrij.
Absenties doorgeven
Via de SchoolAPP absenties doorgeven. De absentie-button is helemaal onderaan in de
APP te vinden. Vindt u het prettiger om absenties telefonisch door te geven, dan blijft deze
mogelijkheid uiteraard ook bestaan.
Kriebelteam
Het kriebelteam is nog niet aanwezig op school. Wij verzoeken u om uw kind(eren) thuis
zelf te controleren op luizen.
Fietsenkeuring
Dit jaar is de jaarlijkse fietsencontrole op vrijdag 8 oktober gepland. De fietsen van de kinderen uit
de groepen 3 t/m 8 worden weer gecontroleerd door vrijwilligers van VVN. De kinderen moeten
deze dag op de fiets naar school komen. De kinderen krijgen binnenkort informatie mee waarin
staat waar een goede fiets aan moet voldoen.
Klik hier voor de volledige kalender op onze website

