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Geen Sint-Maarten viering 

 

Helaas, we maken geen lampions deze herfst. Het team van OBS De 

Anwende, het team van CBS De Schutse en LOL hebben in 

gezamenlijk overleg besloten om dit schooljaar geen lampions te 

knutselen voor Sint Maarten. Wij willen zo weinig mogelijk risico 

lopen op verspreiding van het coronavirus. Vandaar dat we hebben 

besloten het Sint Maarten-lopen niet te stimuleren. Wij hopen op uw 

begrip hiervoor. 

Ook wat betreft de vieringen van Sint en Kerst zijn we genoodzaakt 

wijzigingen door te voeren. U ontvangt hierover nog nader bericht. 

Op dit moment  wordt er een alternatief bedacht voor het geplande 

kerstdiner.  

Klassenshow  
 

De geplande klassenshow van vrijdag 
30 oktober wordt verschoven naar 
vrijdag 16 november, zodat ook groep 
6-7 voldoende gelegenheid heeft om 
iets leuks in te studeren. Meester 
Sander is namelijk sinds deze week 
weer op school om een gedeelte van 
zijn werkzaamheden op te pakken.  
De groepen 3-4, 6-7 en 7-8 verzorgen 
een optreden. De andere groepen gaan 
kijken.  
 
Echter het is (helaas) niet mogelijk 
ouders uit te nodigen. Op de schoolapp 
zullen de foto’s worden geplaatst. 

 

ZEER DRINGEND GEZOCHT! 
 
Nogmaals doen we een oproep aan 
alle ouders. Onze financiële 
stichting BVM is op zoek naar twee 
nieuwe leden, want aan het einde 
van dit schooljaar nemen twee 
leden definitief afscheid, Gilbert 
Mulder en Clara Supèr.  
 
Voor informatie kunt u terecht bij 
Gilbert Mulder (Voorzitter van BVM) 
of bij de directie.   

Schoolapp 
Zoals u inmiddels gemerkt heeft, wordt de SchoolAPP steeds vaker 

gebruikt als communicatiemiddel. Het inplannen van de oudergesprekken 

is nu ook via de schoolapp gegaan. Dit is vlot verlopen. We gaan er van 

uit dat alle ouders de App inmiddels geïnstalleerd hebben op hun 

telefoon. Wanneer dit niet het geval is, dringend verzoek om dit alsnog 

zo snel mogelijk te doen. Het zou vervelend zijn wanneer u niet op de 

hoogte bent van belangrijke informatie. Mocht het niet lukken om de App 

te installeren, dan kunt u een mail sturen naar adebruin@anwende.nl. 

Juf Angelique helpt u graag op weg.  

In de schoolapp worden ook foto’s geplaatst. Wij willen u erop 

attenderen dat de foto’s die in de SchoolApp staan aan het einde van het 

schooljaar verwijderd zullen worden. Vriendelijk verzoek om zelf de foto’s 

van uw kind(eren) te downloaden vanuit de SchoolApp.  
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 
 
Op donderdag 19 november is er weer een studiedag gepland. 
De leerlingen zijn deze dag vrij.  
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