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Een drukke periode achter de rug!
Nog een week en dan start de voorjaarsvakantie. De afgelopen weken hebben alle leerlingen druk
gewerkt aan de Cito-toetsen. Deze zijn inmiddels allemaal afgerond, een flinke klus in deze
coronatijden. Er is goed gewerkt door de leerlingen. De leerlingen hebben hun rapport en portfolio
al mee naar huis om te laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld in dit eerste half jaar van het
schooljaar. Werkjes waar ze trots op zijn, vindt u daarin terug. De oudergesprekken deze week
gepland. We zijn erg blij dat we u weer op school kunnen ontvangen. Voor groep 1-2 staat dit
gepland na de voorjaarsvakantie.
Vlak na de voorjaarsvakantie zal er worden gestart met de verbouwing van de school. In alle
groepen komt in de eerste plaats een goed ventilatiesysteem en energiezuinige verlichting.
Daarnaast wordt de gehele school voorzien van nieuw linoleum en ook zal de school worden
geschilderd. Er komen meerdere leerpleinen met prachtige werk- en speelplaatsen. Drie groepen
gaan verhuizen naar een andere lokaal, zodat alle groepen gecentreerd rondom onze leerpleinen
komen te liggen. We verwachten dat de verbouwing rond de zomervakantie zal zijn afgerond. We
zijn heel blij dat onze stichting deze investering in onze school doet. Via de schoolapp houden wij
u op de hoogte van de vorderingen.
Zoals u al hebt gemerkt, verloopt bijna alle communicatie en informatievoorziening via de
schoolapp. Dit bevalt uitstekend. U bent altijd op de hoogte van de zaken in de groep. Ook
nieuwsberichten kunnen makkelijk worden gedeeld. Dit betekent dat wij het besluit hebben
genomen om te stoppen met het versturen van een algemene nieuwsbrief. Dit is dus de laatste
nieuwsbrief die nog zal worden verstuurd.
We wensen iedereen alvast een fijne vakantieweek toe!
Sytske Boersma
Directie OBS De Anwende

Berichten van de buursportcoach
De vakantie-activiteiten-planning:
Dinsdag 22 februari is er van 13.00
tot 14.30 een basketbal clinic
Woensdag 23 februari is er van
13.00 tot 14.30 een culturele activiteit, spinning art en fotografie.
Leerlingen moeten zich vooraf aanmelden op www.actiefincoevorden.nl

Denktank buurtsportcoach
Vijf leerlingen uit groep 5 t/m 8
vormen samen met Mirthe Rolink,
onze buursportcoach, een
denktank om sportieve activiteiten
te bedenken. Het gaat om
activiteiten onder en na schooltijd.
De groep is deze week voor de
eerste keer bijelkaar geweest. Er is
al volop gebrainstormd. Mogelijk
gaan we binnenkort lasergamen!

Thema Energie
Deze week zijn we in alle groepen gestart met het project Energie. Samen
met een groot aantal basisscholen
uit gemeente Coevorden, nemen we
deel aan het netwerk voor natuur- en
milieueducatie. We hebben het project ingeluid met een theatervoorstelling over lege batterijen en het
belang om ze in te zamelen en te recyclen. Het was een erg leuke en vrolijke voorstelling. Van groep 1 t/m 8,
iedereen heeft genoten!

Klik hier voor de volledige
kalender op onze website.

