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maand. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR en andere commissies.  

 

 

 

Tennisclinic 

 

Afgelopen maandag kregen de groepen 3 t/m 8 een tennisclinic, 

georganiseerd door onze buurtsportcoach Mirthe. Dit vond 

plaats op de gravelbanen in Zweeloo, direct voor veel kinderen 

al een vreemde ondergrond, dat gemalen baksteen. Voor elk 

kind was er een racket en er waren ballen zat. Eerst werd er 

geoefend met het juist vasthouden van het racket en het in 

balans houden van een bal. Niet veel later speelden de kinderen 

al een balletje over. Tot slot hebben de kinderen nog geoefend 

met de opslag. Het sportieve uurtje is voorbijgevlogen! 

 

!!Ouderhulp gezocht!! 
 

We plaatsen nogmaals deze dringende 
oproep. Aan het einde van dit schooljaar 
nemen we afscheid van 2 leden van BVM en 

van de coördinator van het oud papier.  
 

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden 
voor BVM, onze financiële commissie. 
Daarnaast zijn we op zoek naar een ouder 

die het ophalen van het oud papier wil 
coördineren.  
 

Heeft u belangstelling, of wilt u meer 
informatie dan kunt u contact opnemen met 

de directie.  
 
We hopen dat we voor de zomervakantie 

hiervoor aanmeldingen mogen ontvangen.  
 

Zonder opgave wordt het bijna niet 
mogelijk om beide activiteiten op goede 
wijze voort te zetten! 

 
Team OBS De Anwende & BVM 

 

 

 



 

Paasactiviteiten 
 

Deze keer waren de groepen 3-4-5 aan de beurt voor 

een creatieve workshop. Onder leiding van beeldend 
kunstenaar Jowan Remmig hebben de leerlingen 
paasbakjes gemaakt. De leerlingen van groep 1 en 2 

hebben als vanouds eieren gezocht. De leerlingen van 
groep 6-7-8 hebben het spel Escape Room gespeeld. 

Alle kinderen hebben van de activiteiten genoten. Ten 
slotte was er voor elke leerling een heerlijk 
paashaantje. 

 
 

Gastles Dode Hoek 

Afgelopen maandag kregen de groepen 6/7 en 7/8 
een gastles over de Dode Hoek van grote voertuigen, 

de ruimte om de auto waar de chauffeur niets kan 
zien. De les begon met een video en werd besproken 
door een medewerker van het programma. Daarna 

gingen de kinderen naar buiten, waar een grote 
Scania klaar stond. Zowel in de vrachtauto als om de 

wagen konden de leerlingen ervaren wat de chauffeur 
allemaal wel en niet ziet. Het was een nuttige les, die 
hopelijk bijdraagt aan de veiligheid van onze 

leerlingen in het verkeer. 

 
 

Laatste nieuws! 
Altijd te vinden op: www.anwende.nl.  

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief kan 
daar ook.  

 

U kunt ons ook volgen op Facebook! 

 

Kalender 

Klik hier  voor de volledige kalender op onze website 
 
We verwachten onze leerlingen op dinsdag 6 april terug te zien! 

 
Fijne paasdagen! 
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