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

 

 
Kinderboekenweek 

Woensdag starten we met het project rondom de Kinderboekenweek. ’s Ochtends is er eerst een 

voorleesontbijt voor alle groepen. Dit is van 8.30 uur tot 9.15 uur, het voorlezen wordt niet gedaan door de 

eigen leerkracht. Dit jaar wisselen de leerkrachten van groep als voorlezen. Tijdens het voorlezen wordt er 

gezamenlijk een broodje gegeten. De leerlingen krijgen ook drinken. (Natuurlijk mogen de kinderen ook eerst 

thuis ontbijten). De kinderen hoeven geen bord, bestek, beker mee te nemen. Voor de pauzes moeten de 

kinderen wel een koekje en lunch meenemen. 

Er valt die week nog meer te beleven, de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gaan terug naar de IJzertijd. Ze 

brengen een bezoek aan de IJzertijdboerderij in Orvelte. Op maandag 5 oktober is er voor alle leerlingen een 

voorstelling. We stappen met zijn allen in een tijdmachine! We sluiten de Kinderboekenweek af met de 

traditionele kleedjesmarkt. Leerlingen mogen boeken kopen en verkopen. Alle boeken kosten 50 cent. Op 

vrijdag 9 oktober kunnen de leerlingen een kleed en de boeken die ze willen verkopen, mee naar school 

nemen. 

Ouderhulp  
 
We hebben inmiddels alle formulieren van de ouderhulp verwerkt. 
We zijn erg blij met de aangeboden hulp. Voor de kleedjesmarkt en 
de Nieuwjaars activiteit is te veel opgave. Er zal een loting 
plaatsvinden.  
Voorafgaand aan de activiteit nemen de betrokken leerkrachten 
contact op met de ouders die zich hebben opgegeven. Bij de 
uitvoering houden we ten allen tijde rekening met de dan geldende 
Coronaregels. 
Voor de werkgroep Pleinonderhoud wordt nog gezocht naar een 
coördinator, zodat de werkgroep van start kan gaan. Ook voor het 
ophalen van het oud papier wordt nog zeer dringend gezocht naar 
hulpouders. Er zijn nog veel lege plekken. We hopen dat er nog 
ouders zijn die een keer willen helpen.  

 

Actie Kinderpostzegels 

Voor kinderen, door kinderen! Dat is 

het motto van de Kinderpostzegelactie. 

Bij ons op school doen de groepen 7 en 

8 mee aan deze actie. Vanaf woensdag 

23 september gaan we van start met 

de verkoop. Voorgaande jaren gingen 

de kinderen in het dorp langs de 

deuren.  Dit gaat nu anders. In verband 

met de geldende corona maatregelen, 

hebben we besloten  dat de kinderen 

alleen mogen verkopen aan familie 

en/of vrienden. De kinderpostzegels 

zijn dit jaar ook te bestellen via 

www.kinderpostzegels.nl.  

http://www.kinderpostzegels.nl/


 

Pleinspelen 

Op woensdag 30 september starten we met Pleinspelen. In 
september, oktober en november krijgen de leerlingen verschillende 
spellen op het schoolplein aangeboden door een medewerker van 
Sportservice Hardenberg. Het doel is om de leerlingen verschillende 
spellen aan te leren die ze tijdens het vrij spelen kunnen spelen.  

 

 
 
 
 

Klassenshow  
 

De geplande klassenshow van 
vrijdag 30 oktober gaat gewoon 
door. Echter het is (helaas) niet 
mogelijk ouders uit te nodigen. We 
maken foto’s en korte filmpjes, 
zodat ouders later er toch van 
kunnen genieten.  

 Meester Sander is onderuitgegaan 
met de scooter op weg naar 
school. Gelukkig is er vervanging. 
Hij wacht nu op loopgips en hoopt 
dat hij snel weer terug is voor de 
groep. 

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

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief kan 
daar ook.  

U kunt ons ook volgen op Facebook! 

 

 
 
Klik hier  voor de volledige kalender op onze website 
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