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Afscheid juf Arianne 

 

Vanmiddag was het dan eindelijk zover. Juf Arianne heeft 

afscheid genomen van haar klas en van alle leerlingen van OBS 

De Anwende. Om 13 uur werd zij verwelkomd door groep 1 en 

2. In de groep kreeg ze een zelfgemaakt boek van haar klas, 

met daarin prachtige tekeningen van alle kinderen. Daarna 

volgde nog een rondgang langs de groepen. Juf Arianne zag er 

stralend uit en genoot zichtbaar.  

 

Hieronder nog een bericht van haarzelf:  

 

Vandaag was mijn afscheid op De Anwende. Wat was het een 

fijne middag, de gesprekken met de kinderen het weerzien van 

de collega’s. Ik heb hele warme herinneringen aan De Anwende. 

Mijn baan op RSG Ter Apel bevalt me heel erg goed, ik voel me 

op deze streekschool als een vis in het water. Ik geniet van het 

lesgeven aan pubers. En volgend schooljaar kan ik blijven 

werken op deze school! Wat een geluk! 

Lieve kinderen en collega’s dank voor deze prachtige dag! Het 

ga jullie allemaal goed! 

 Groet, Arianne Horsting 

 

!!Ouderhulp gezocht!! 
 

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

(onze financiële commissie) en van de 
coördinator van het oud papier, Henri 

Hooge.  
 
Wij hebben inmiddels voor BVM één nieuw 

lid, daar zijn we blij mee. Wij zijn nu nog op 
zoek naar een tweede lid.  
 

Daarnaast zijn we op zoek naar een ouder 
die het ophalen van het oud papier wil 

coördineren. Ook zoeken we nog zeer 
dringend naar ouders die willen deelnemen 
aan het ophalen van het oud papier. Zowel 

voor de maanden mei en juni als voor het 
nieuwe schooljaar. U kunt zich opgeven bij 

Henri Hooge 06-10159002. 
De inkomsten uit het oud papier vormen 
een belangrijke inkomstenbron voor de 

school. Hierdoor wordt de ouderbijdrage 
voor activiteiten en schoolreizen aanzienlijk 
verlaagd, met wel € 35,- per leerling! 

 
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 
 
 

 



 

Koningsspelen 
We kunnen terugkijken op een prachtige 
Koningsspelen. Dit schooljaar hebben we de spelen 

rondom onze school georganiseerd, met hulp en inzet 
van buurtsportcoach Mirthe. Naast bekende spelletjes 
als stoelendans en blikgooien, waren er ook nieuwe 

activiteiten. De kinderen hebben van Mirthe leren 
boogschieten, daarnaast stond er een fantastische 

stormbaan op het plein. De gemeente Coevorden 
sponsorde het geheel met een gezonde traktatie. U 
vindt de foto’s op het beveiligde deel van de website.  

 
Wat betreft gezond eten, willen we het 

schoolgruiten nog opnieuw onder uw aandacht 
brengen. Op onze school doen we al jarenlang aan 
‘schoolgruiten’. Op alle dagen, behalve de 

woensdag, nemen de leerlingen fruit of groente mee 
voor in de pauze. De leerlingen van groep 1-2 krijgen 
hierbij een beker water. In de overige groepen mogen 

de kinderen ook water drinken. Door het gruiten 
leveren we een bijdrage aan een gezonde levensstijl 

en brengen we eenheid aan in de pauzeconsumpties. 
Op woensdag mogen de kinderen eventueel iets 
anders meenemen, maar wel verantwoord.  

Voor meer informatie: www.schoolgruiten.nl. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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 maandag 17 mei terug te zien! 

 
We wensen iedereen een fijne meivakantie! 

 

 

 

 
 

Groep 1 en 2 in actie op de stormbaan 
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