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De Sint is in aantocht…..
Een periode van feesten is aangebroken. We zijn de maand november gestart met Sint Maarten.
Gelukkig was het dit jaar wel mogelijk dat de kinderen weer langs de deuren konden. Groep 7-8
heeft op de ochtend een bezoek gebracht aan de bewoners van De Korenhof. Dat werd volop
gewaardeerd. Er is flink gezongen en daarna was er nog tijd voor een gezellig praatje.
Inmiddels is de school al helemaal versierd voor het Sinterklaasfeest. We zijn gestart met een
bezoek aan de schatkamer van de Sint. De leerlingen van groep 1 t/m 5 hebben hun verlanglijstje
verstuurd. Verderop in deze nieuwsbrief is er nog een bericht van de sint-commissie over de
organisatie van het feest op vrijdag 3 december.
Helaas is het ook een periode van oplopende besmettingen. Tot nog toe ging dit de Anwende
steeds voorbij. Dat is vanaf deze week anders. Op dit moment zit groep 7-8 in quarantaine en
wordt het onderwijs online aangeboden. We hopen dat het bij één groep blijft. Daarnaast hebben
we natuurlijk ook nog te maken met leerlingen of leerkrachten die gewoon een dagje ziek kunnen
zijn. Tot nog toe hebben we de inval voor zieke leerkrachten nog steeds kunnen oplossen, mede
dankzij de flexibele opstelling van onze teamleden en stagiaires.
Vanzelfsprekend zijn we als school ook bezig met inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing. Juf
Emma, juf Rosalie en juf Hetty zijn gestart met het aanbieden van techniekonderwijs. We maken
gebruik van de materialen en bijbehorende doorgaande leerlijn van Gigo Learning Lab. Er wordt
volop samengewerkt en het plezier straalt er bij de leerlingen vanaf.
We verwachten een prachtig Sinterklaasfeest, daarna ligt het kerstfeest al weer in het verschiet.
Hopelijk kan dit laatste feest ook nog op school worden gevierd!
Sytske Boersma
Locatiecoördinator OBS De Anwende

Het Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december komt Sinterklaas
om 8.30 uur weer bij ons op school. Wij
hopen dat het weer goed is en dat wij
hem buiten kunnen ontvangen. Ouders
mogen op het plein erbij zijn. Graag op
gepaste afstand van de kinderen en de
1,5 meter afstand in acht nemen! De
leerkrachten vangen de kinderen om
8.25 uur op het plein op. De kinderen
hoeven deze dag geen fruit mee te
nemen, maar wel een lunch! Een extra
tas voor het cadeautje is ook handig.
Groep 1/2 is om 12 uur vrij!
De Sint-commissie

Klik hier voor de volledige
kalender op onze website

