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Weer naar school! 

Na weken van thuisonderwijs zijn we inmiddels al twee weken 

“gewoon” op school. Het weer gooide wel roet in het eten, twee 

maandagen vielen uit vanwege sneeuwval en ijzel. Het 

schoolschaatsen kon helaas ook niet doorgaan. In deze 

nieuwsbrief van 3 groepen een kort verslag van de afgelopen 

periode. Als team zijn we in ieder geval erg blij dat we het 

dagelijkse lesgeven weer kunnen oppakken.  

U bent reeds via de mail geïnformeerd over de maatregelen die 

we als school nemen i.v.m. corona. Via de schoolapp is de 

meest recente beslisboom verstuurd. Bij twijfel over hoe te 

handelen, kunt u altijd even contact met ons zoeken voor nader 

overleg.  

Om te voorkomen dat een hele klas in quarantaine moet, vragen 

wij u in het geval een gezinslid een test ondergaat, uw kinderen 

thuis te houden tot de uitslag er is.  

 

Team OBS De Anwende 

!!Ouderhulp gezocht!! 
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.  

 

Groep 1-2 
Wat was het fijn om iedereen weer 
te zien op school! Weer lekker 
samen spelen en werken in de 
hoeken en nog een dik pak sneeuw 
op de koop toe. 
Er zijn een aantal nieuwe kinderen 
bijgekomen in de klas, tot nu toe 
allemaal meisjes. Heel mooi om te 
zien hoe flink ze al zijn, hoe snel ze 
zich thuis voelen en hoe ze 
geholpen worden door de oudere 
kleuters! 
Juf Emma doet haar lio-stage bij 
ons in groep 1/2 en is inmiddels 
ook al aardig ingeburgerd. 

Thuiswerken groep 4-5 

Het gesprek ging de eerste dag 
natuurlijk over het online-
onderwijs. Het thuiswerken, wat 
vonden jullie ervan?  
 
Volgens de kinderen ging het best 
goed. Soms waren er moeilijke 
opgaven bij. De groep vond het 
eigenlijk maar een beetje leuk. Ze 
misten echt het gebeuren in de 
klas, de juffen en de klasgenootjes. 
Ze vonden het moeilijk, maar ook 
een beetje makkelijk. Erg blij 
waren ze om elkaar weer te zien in 
levenden lijve.  

Groep 7-8  
Het thuisonderwijs ligt alweer bijna 
twee weken achter ons. Het is heel 
fijn om elkaar na een lange tijd 
weer te zien. Inmiddels is iedereen 
weer gewend aan het schoolritme. 
Afgelopen week hebben we 
prachtig met elkaar in de sneeuw 
gespeeld. We zijn begonnen met 
het uitproberen van de nieuwe 
methode wereldoriëntatie Faqta. 
Groep 8 heeft deze week hun 
schooladvies gekregen en gaat 
verder met het oriënteren op een 
passende Voortgezet Onderwijs 
school. 

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 1 maart terug te zien! 
 

 

http://www.anwende.nl/
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