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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.  

 

Ouderhulp  
We zijn vorig schooljaar gestart met activiteitencommissies, dit biedt voor alle ouders mogelijkheden om op 
school mee te helpen met de organisatie en uitvoering van activiteiten. Door de CORONA-maartregelen zijn 
echter veel activiteiten geannuleerd. Nu bij de start van het nieuwe schooljaar is het ook nog onzeker of en 
evt. op welke wijze ouders een bijdrage kunnen leveren aan het mede organiseren van activiteiten en 
festiviteiten. We starten wel met inventariseren welke ouders hulp willen bieden komend schooljaar. 
Binnenkort ontvangen alle gezinnen een opgavelijst. We zoeken met spoed ouders die willen meehelpen met 
het ophalen van oud papier. Iedere laatste woensdag van de maand wordt er oud papier opgehaald met 
kraakwagens. Hiervoor zijn per keer 4 vrijwilligers nodig. Het ophalen wordt gecoördineerd door Henri Hooge.  

Start schooljaar 

We zitten inmiddels al weer 
in de tweede schoolweek. De 
school is in volle gang. Er zijn 
ook dit schooljaar weer 
nieuwe gezichten op de 
Anwende. In de eerste plaats 
juf Illse Pool. Daarnaast is juf 
Rosalie weer terug. In deze 
nieuwsbrief stellen beiden 
zich even voor. Anne-Marie 
Boonstra is gestart als 
conciërge.  
 

Informatie over onze SchoolApp 
Geregeld gaan er nu berichten uit via de SchoolApp. Deze is bijgewerkt bij de 
start van het schooljaar, zodat u de berichten ontvangt van de nieuwe groep 
waarin uw kind zit. Voor vragen en hulp m.b.t. de schoolapp kunt u terecht bij 
juf Angelique.  
 
De mogelijkheden van de schoolapp worden steeds groter. Vanaf komende 
week kunt u via de schoolapp doorgeven dat uw kind afwezig is door ziekte of 
kortdurend afwezig is vanwege bezoek aan tandarts e.d. De leerkracht krijgt 
dit direct in beeld. U kunt in de app links boven klikken op de 3 balkjes 
(menuknop), daar vindt u de module absenties. Wilt u liever een telefonische 
melding doen, ook dit is mogelijk. Dan graag bellen tussen 8.00 uur en 8.20 
uur.  
Voor aanvragen van speciaal of langdurig verlof kunt u terecht bij de directie. 
U dient dan een verlofformulier in te vullen.  

Even voorstellen… 

Sinds de zomervakantie ben ik weer terug op OBS de Anwende. In het 
verleden heb ik hier mijn stage gedaan. Voor sommige kinderen ben ik dus 
een bekend gezicht. Inmiddels ben ik gediplomeerd Onderwijsassistent en 
Leerkrachtondersteuner. Voor degene die mij niet kennen, mijn naam is 
Rosalie Rozeboom en ik ben moeder van een zoon van 5 jaar. Met ons gezin 
gaan we graag op pad met de camper. We beleven dan allerlei avonturen. 
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met dieren en de natuur. Ik vind het leuk 
om dit over te brengen aan kinderen. Ook ben ik actief als NatuurWijzer en 
geef ik natuureducatie. Ik ben erg blij dat ik weer terug ben op De Anwende 
en ik heb er veel zin in! We gaan er een mooi schooljaar van maken.  

Groetjes, Rosalie. 

 



 

 Hallo allemaal, 
 
Via deze weg stel ik mij even voor. Mijn naam is Illse Pool-Hulleman. Ik ben 38 
jaar oud en woon samen met mijn man en 2 kinderen (Jurre van 7 en Fedde 
van 5) in Linde. In mijn vrije tijd mag ik graag skeeleren, wandelen en er met 
mijn gezin op uit gaan. 
Hiervoor heb ik 13 jaar op de Kern in Hardenberg gewerkt. De eerste jaren in 
groep 7/8 en de laatste paar jaar in groep 3/4. Ik zal dit jaar op donderdag en 
vrijdag in groep 4/5 staan. Daarnaast zal ik een dag in de week in de andere 
groepen te vinden zijn om daar te ondersteunen. Ik vind het belangrijk dat 
kinderen met plezier naar school gaan, zodat zij optimaal kunnen leren.  
Ik heb er veel zin in om te beginnen. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het 
graag. 
 
Groeten van Illse 

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

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief kan daar ook.  
 

Op woensdag 2 september is de eerste 
studiedag voor het schoolteam. De leerlingen 

zijn vrij ! 
 

Klik hier  voor de volledige kalender op onze website 
 

Luizencontrole 

We hebben na overleg met de ouders van de 
luizencontrole besloten vooralsnog geen 
luizencontrole te houden op school. Wij verzoeken 
u vriendelijk zelf regelmatig uw kinderen op luizen 
te controleren en indien nodig de benodigde 
maatregelen te nemen.  

 

http://www.anwende.nl/
https://www.anwende.nl/


 

 

Ingezonden bericht 

 

De Aelder Meent; 23 oktober 19.00 – 20.00 uur 


