
  

  

 

Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2020 – 2021 
Paardelandsdrift 5 – 7854 PR Aalden  
tel. 0591-371677 – www.anwende.nl 

Nr. 9 
donderdag 24 juni 2021 

Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
maand. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR en andere commissies.  

 

Afscheid van directie OBS De Anwende 
 
Beste ouders en leerlingen van obs De Anwende,  
 
Zoals we afgelopen maart via een extra bericht hebben aangegeven stoppen wij, Ina de Groot en Jo Selhorst, 
aan het eind van dit schooljaar als directeur van onze scholengroep. Het afscheid, wat toen nog ver weg leek, 
komt nu wel heel dichtbij. Destijds hebben we aangegeven dat we het besluit om te stoppen met ons werk 
onafhankelijk van elkaar hebben genomen, maar dat bij ons beiden hetzelfde gevoel overheerst. Na een lange 
loopbaan in het onderwijs, waarin we altijd met plezier ons werk hebben kunnen doen, is het goed zo. 
 
Op dit moment wordt er vanuit ons bestuur nog gezocht naar een goede oplossing voor onze opvolging. Bij dit 
proces zijn de drie medezeggenschapsraden van onze scholen betrokken. Omdat er binnen onze organisatie op 
meerdere plekken directievacatures zijn ontstaan kan er nog niet direct een definitieve invulling voor 
scholengroep Aalden worden gegeven. We kunnen u meedelen dat na de zomervakantie in eerste instantie 
voor de directievacature een interim-directeur zal worden aangesteld.  
Bij de start van het nieuwe schooljaar zal de sollicitatieprocedure worden opgepakt. Er zal vanuit de drie 
scholen een sollicitatiecommissie worden samengesteld. Hierin hebben ouders vanuit de MR-en en 
personeelsleden vanuit de scholen zitting. Samen met het schoolbestuur zullen zij op zoek gaan naar de 
nieuwe directeur voor onze scholengroep. 
Wellicht roept het bovenstaande vragen op over de continuïteit en de voortgang van de plannen en het 
onderwijsproces op de scholen, maar hier hoeven we ons gelukkig geen zorgen over te maken. 
De beide locatiecoördinatoren binnen onze scholengroep, Sytske Boersma en Lisette Snel, zijn van alle zaken 
op de hoogte en zullen samen met de teams het proces blijven bewaken.  
 
De laatste twee schooljaren zijn natuurlijk door de coronacrisis best bijzonder geweest en het is allemaal wat 
anders gegaan dan we ons hadden voorgesteld. Toch overheerst bij ons het gevoel van tevredenheid en trots 
als we terugkijken op onze lange loopbanen in het onderwijs. Vanuit de 80’er jaren, toen we begonnen in het 
onderwijs, is er natuurlijk veel gebeurd, maar ook veel veranderd. We hebben mogen samenwerken met veel 
collega’s en we hebben veel ouders en kinderen voorbij zien komen. Wat deze laatste groep betreft voelen we 
ons bevoorrecht dat we een klein steentje hebben mogen bijdragen aan de ontwikkeling van alle leerlingen. 
 
Voor ons houdt het hierbij op en beginnen we aan een nieuwe fase in ons leven. 
Langs deze weg willen we alle collega’s, ouders, overige betrokkenen en bovenal alle kinderen hartelijk 
bedanken voor de afgelopen jaren waarin we het vertrouwen hebben gekregen en met elkaar hebben mogen 
samenwerken. 
Uiteraard zullen we de komende tijd de scholen blijven volgen en ongetwijfeld nog eens langskomen om te 
kijken hoe het gaat. 
We wensen de scholen veel succes en een zonnige toekomst. 
Het ga jullie goed! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ina de Groot en Jo Selhorst 
Directie scholengroep Aalden  



 

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 
Deze nieuwsbrief is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog 2 schoolweken en dan begint de 
zomervakantie. Alle groepen zijn druk bezig met de afronding. De citotoetsen zijn inmiddels weer achter de rug 
en de leerlingen van groep 1-7 krijgen maandag 28 juni hun rapport mee. Ook de oudergesprekken zijn in 
deze weken gepland. Gelukkig kunnen we alle ouders weer op school ontvangen, zodat we het schooljaar goed 
kunnen afronden. Ook voor groep 8 komt het einde in zicht. Volgende week is op donderdag 1 juli de musical. 
Deze voeren we dit schooljaar op in de sporthal, alleen voor de ouders. Op 9 juli gaan we deze leerlingen 
uitzwaaien en daarna start voor alle leerlingen om 12 uur de zomervakantie.  
 
Lustrumfeest en afscheid directie 
In de laatste week is ook ons Lustrumfeest. Vorig schooljaar kon dit helaas niet doorgaan, nu maken we er 
een groot dansfeest van. We hebben er veel zin in.  
Op deze dag zullen we ook afscheid gaan nemen van onze directie, Jo Selhorst en Ina de Groot. Voor de 
leerlingen is dat aan het einde van de ochtend.  
Ouders en andere belangstellenden zijn vanaf 14 uur welkom op het schoolplein om afscheid te nemen. We 
hopen wel dat u hierbij de coronamaatregelen even in acht wilt nemen.  
 
We wensen alle ouders en leerlingen alvast een fijne vakantie! 
 
Sytske Boersma, locatiecoördinator 
Team OBS De Anwende 

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 23 augustus weer op 
school.  
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