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De eerste nieuwsbrief 
 De afgelopen jaren hebben wij u via verschillende kanalen 
geïnformeerd. We gebruiken het ouderportal, de website, 

gesprekken, briefjes via de kinderen.  
Daarom hebben wij als school besloten om weer 

regelmatig een nieuwsbrief uit te geven waarin wij 
terugkijken op de afgelopen tijd en waarin wij vooruitkijken 

naar de komende maanden. De volgende nieuwsbrief 
verschijnt begin december. 
 

Samen met Frank Moree (vader van Menso) gaan we de 
nieuwsbrief weer nieuw leven inblazen. Hij houdt sinds dit 

schooljaar ook de website bij. Frank, alvast bedankt voor 
je enthousiasme en werk! 
 

Deze nieuwsbrief versturen wij via het ouderportal aan de 
ouders. Verder plaatsen wij hem op de website van Obs 

Anloo voor alle belangstellenden. 
In deze nieuwsbrief vertellen wij onder andere over het 
themaonderzoek van de inspectie, het speeltoestel, corona 

en de veranderingen op school, de leerlingenraad, de 
werkgroep (Toekomst) School en over Sinterklaas en 

Kerstfeest. 
Wij wensen u veel leesplezier en een prettige 
herfstvakantie! 

 
Met vriendelijke groet, 

Team Obs Anloo 
 

  

 In 2020 is alles anders 
Het is een ingewikkelde en 
lastige tijd. Voor kinderen, voor 

ouders, voor school, voor 
grootouders, voor iedereen.  
Als school volgen we de 

richtlijnen van de overheid. 
Bovendien hebben we binnen de 

Stichting PrimAH dezelfde 
afspraken voor alle scholen. Op 

detail kan een school daarvan 
afwijken. Onze school staat toe 
dat ouders van de leerlingen 

van de groepen 1-2-3 op het 
achterste plein komen, met 

inachtneming van de 
anderhalve meter-maatregel. 
Wat betreft de kinderen; we 

hanteren de regels maar 
proberen er tegelijkertijd er 

geen nadruk op te leggen, het 
moet zo ontspannen mogelijk 
blijven voor iedereen. 
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Obs Anloo groeit! 
Welkom David, Ewoud en 

Floris!! 

 

 



 

 

 

Themaonderzoek 
De inspectie van het onderwijs heeft een 
themaonderzoek uitgevoerd op onze school. 

We moesten aangeven of we voldoende op 
de hoogte zijn van de aard van onze school-

populatie in relatie tot onze 
ontwikkelplannen, dit alles om het leereffect 
voor de kinderen zo groot mogelijk te 

maken. Dit jaar zijn en gaan we aan de slag 
met kindgesprekken, kind-ouder-leerkracht 

gesprekken, executieve functies, bewegend 
leren en de uitvoering van ons leesplan. 
Uiteraard moesten we daarvoor eerst 

documentatie aanleveren. In een meet van 
anderhalf uur hebben juf Kariann en meester 

Ruud een spervuur van vragen moeten 
beantwoorden. 
Het was een open en heel prettig gesprek 

waarbij de inspectie haar waardering 
uitsprak voor de wijze waarop onze school 

haar populatie in beeld heeft en daarop de 
ontwikkelpunten heeft afgestemd. Ook de 
samenhang tussen de verschillende 

ontwikkelpunten vond de inspectie sterk. Er 
was wel een tip; goede doelstellingen maar 

deze kunnen nog exacter worden 
geformuleerd. Dat gaan we dan ook zeker 
doen! 

 
 

 

 

 

 
Parkeren bij school 
Groei van het aantal leerlingen betekent ook 

meer ouders bij school, inclusief eventuele 
auto’s. Een vriendelijk verzoek om de auto’s 

alleen te parkeren op de daarvoor bestemde 
parkeerplaatsen. Vol? Dan graag op een 
andere parkeerplaats in de buurt maar niet op 

het stukje bij het hek (ingang school, pad 
naar boerderij, pad naar voorkant boerderij, 

de rijweg). 
Vaak staan er nu wel auto’s en dat maakt het 
geheel onoverzichtelijk en bovendien 

onhandig voor onze Magic Schoolbus om veilig 
te laveren tussen auto’s, fietsers, kinderen en 

ouders. 
Met dank alvast! 
 

 
 

 

Kindgesprekken  
Zoals eerder aangekondigd gaan we starten met 

de zogenaamde kindgesprekken. Dat is een 
gesprek tussen 

leerling en 
leerkracht. Hoe 
kunnen we je verder 

helpen, waar heb je 
hulp bij nodig, hoe 

gaat het op school, 
wat kunnen we voor 
jou betekenen, etc.? 

We volgen hiervoor 
een cursus. Daarna zijn we goed toegerust om 

deze gesprekken in november en december  
zinvol en professioneel te voeren. De ouders 
worden voor een contactmoment in november 

uitgenodigd. In januari/februari zijn er weer 
toets-momenten. Daarna gaan we in februari 

starten met een driehoeksgesprek: Kind-Ouder-
Leerkracht. Wat speelt er, hoe kunnen we nog 

beter helpen, wat heeft de leerling nodig voor  
een goed leerproces, etc.? 
 

 
 

 
 



 

 

Een nieuw speeltoestel       
Het speeltoestel is afgelopen schooljaar afgekeurd en 

verwijderd. De school wil daarom graag een nieuw toestel 
aanschaffen. Een speeltoestel waar de schoolkinderen van 
kunnen genieten, samen met de jongere jeugd van Anloo en 

de oudere bewoners. Een speeltoestel voor iedereen dus. 
Daarom heeft het bestuur van Dorpsbelangen Anloo besloten 

om dit jaar mee te doen aan Rabo ClubSupport. Tijdens de 
periode van 5 tot en met 25 oktober 2020 kunnen leden van 
de Rabobank stemmen op hun club of vereniging. Met een 

stem op Dorpsbelangen Anloo geeft u een bijdrage voor het 
nieuwe speeltoestel.  

Steun de actie van Dorpsbelangen!!! 
 

Leerlingen
-raad 

De eerste leerlingenraad van dit schooljaar is bij elkaar geweest. 
In de leerlingenraad zitten kinderen van de groepen 5 tot en met 

8. We hebben gesproken over: regels op het plein en spelletjes 
herhalen, een opruimmiddag organiseren, de aanschaf van kleine 
doeltjes voor op het sportveld, aandacht voor een nieuw 

speeltoestel. 
De volgende leerlingenraad is eind oktober.  

 

Werkgroep (Toekomst) 
School 
De werkgroep is een club enthousiasme 
mensen (ouders, dorpsbewoners van 
Anderen, Gasteren, Anloo, teamleden) met 

als doel de school te ondersteunen op 
velerlei gebied. We kijken vooral hoe de 

toekomst en de groei van de school eruit 
moet zien. 
 

 
In de werkgroep zitten meester Ruud en juf 

Cobie, juf Elsje en de ouders Yvonne (van 
Kim, Bas en Esmee), Tina (van Boaz) en 
Frank (van Menso). We kunnen best nog een 

aantal mensen gebruiken. Dus ouder(s), 
wanneer het u leuk en zinvol lijkt kunt u zich 

opgeven via meester Ruud. We vergaderen 
ongeveer 4x per jaar op een avond van 
20.00 uur tot maximaal 21.30 uur. 

 

 

Jassen 
Een aantal kinderen doet vaak geen jas aan 

tijdens de pauzes buiten. In sommige gevallen 
is het echt wel handig om dat wel te doen. 

Zeker nu het weer kouder wordt. Wij als 
schoolpersoneel houden dat natuurlijk in de 
gaten. Wilt u dit ook tegen uw kinderen 

zeggen. We doen het graag samen. 

 
 

 

 

Ventilatie 
Onze school is door de gemeente onderzocht 

op het gebied van ventilatie. We voldoen aan 
de norm. Daarnaast hebben we in de lokalen 

apparatuur om de luchtkwaliteit te meten. 
De ventilatieroosters werken goed en we 
kunnen de ramen op een kier zetten. Maar 

straks wordt het wel kouder. En wij moeten 
blijven ventileren.  

Daarom vragen wij de ouders om de kinderen 
wanneer het kouder wordt warm aan te kleden 
of een extra vest of trui mee te geven. 

 
 



 

 

Covid-19 
Het is een ingewikkelde en lastige tijd. Voor kinderen, voor ouders, voor school, voor 
grootouders, voor iedereen. Als school volgen we de richtlijnen van de overheid. Bovendien 

hebben we binnen de stichting PrimAH dezelfde afspraken voor alle scholen. Op detail kan 
een school daarvan afwijken. Onze school staat toe dat ouders van de leerlingen van de 

groepen 1-2-3 op het achterste plein komen, met inachtneming van de anderhalve meter 
maatregel. Wat betreft de kinderen: we hanteren de regels maar proberen er tegelijkertijd er 
geen nadruk op te leggen, het moet zo ontspannen mogelijk blijven voor een ieder. 

 

Uitval van leerkrachten 
De komende periode zullen we op scholen van Stichting PrimAH waarschijnlijk te maken 
krijgen met meer uitval van leerkrachten. Deze leerkrachten blijven thuis met Corona-

gerelateerde klachten, zijn in afwachting van een test, hebben familieleden met klachten/uit 
de risicogroep of zijn zelf positief getest op Corona. In alle gevallen staat de school voor een 

uitdaging. Door een tekort aan invalleerkrachten is niet iedere leerkracht zondermeer te 
vervangen en bestaat het risico dat een groep naar huis gestuurd moet worden. Om er voor 
te zorgen dat de scholen van Stichting PrimAH op een eenduidige manier omgaan met deze 

tekorten is (in aanloop naar een langetermijnbeleid “Vervanging en opvang”) een document 
opgesteld met de geldende afspraken en richtlijnen in Coronatijd. 

Als er geen vervanging beschikbaar is, handelt de school volgens de onderstaande drie 
basisprincipes:  

1. Als het lukt ouders tijdig, doch uiterlijk voor 18.00 uur te informeren over de ziekte 

van de leerkracht, dan blijft de groep thuis. Als het niet lukt ouders tijdig te 
informeren (ná 18.00 uur of in de morgen), dan vangen we de eerste dag de groep 

altijd op school op.  
2. Als het lukt om ouders vóór 18.00 uur te informeren, blijft de groep van de 

ziekgemelde leerkracht de volgende dag thuis.  
3. Als de groep twee dagen thuis is gebleven, blijft een andere groep thuis en vervangt 

de leerkracht van de betreffende groep in de groep van de ziekgemelde leerkracht.  

Met deze werkwijze is een groep nooit langer dan twee dagen thuis. 
 

Thuisonderwijs  
Omdat de groepen maximaal twee dagen thuis komen te zitten, is het niet nodig om volledig 

(digitaal) onderwijs op te zetten ter vervanging van het reguliere programma. Als er geen 
vervanging beschikbaar is, zijn er ook geen mensen beschikbaar om het thuisonderwijs 

kwalitatief goed vorm te geven. Het is niet haalbaar om (digitaal) thuisonderwijs in een 
tijdsbestek van twee dagen bij alle leerlingen te krijgen. Thuisonderwijs is ook niet 
noodzakelijk omdat de kinderen maximaal twee dagen thuis zijn. De school denkt wel na 

over het aanbieden van een (standaard) pakketje met herhaalwerk zodat kinderen thuis ook 
wat aan school kunnen doen. Direct na de herfstvakantie hoort u daar meer over. 

 

Inzet ambulant personeel  
In de school heeft ieder zijn taak en rol. De huidige situatie kan er echter toe leiden dat 
directie, interne begeleiders, stagiaires of onderwijsassistenten ingezet worden voor 

vervangingstaken. Dit gebeurt alleen om een groep op te vangen als ouders niet tijdig 
geïnformeerd kunnen worden (de 1e dag opvang). Het is niet de bedoeling dat ambulant 
personeel volledige vervanging verzorgt. Als het lukt de ouders tijdig te informeren, gaat de 

groep gewoon naar huis en blijft het ambulant personeel bij zijn/haar vaste taken. 
 



 
 

De school groeit! 
Na de herfstvakantie komen er drie nieuwe 

kinderen op school. Zij wonen in Gasteren. 
Het zijn: David in groep 2, Ewoud in groep 
4 en Floris in groep 6. We heten ze van 

harte welkom op school en wensen ze veel 
woonplezier in Gasteren! 

De komende weken komen nog twee 
gezinnen kennis maken met onze school. 
 

 

 

Oktobermaand – kindermaand 
Onlangs heeft uw kind een boekje 
meegekregen over Oktober-Kindermaand. Dit 
evenement is een traditie in Drenthe. Alle 

kinderen in Drenthe zijn er de afgelopen jaren 
mee groot geworden. Kinderen van 4 tot en 

met 12 jaar kunnen allerlei activiteiten 
bezoeken in musea, molens, theaters en 
ateliers. Alle activiteiten zijn voor de kinderen, 

en vaak ook voor de ouders, gratis 
toegankelijk. 
https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-

kindermaand 

 

 

 
 
 

 

 
 
Feestdagen 
Samen met de ouder-
raad zoeken we 

alternatieven voor 
Sint-Maarten, 

Sinterklaas en Kerst. 
 

 
 
 

 

Sint-Maarten:  
Er wordt dit jaar geen lampionnenshow voor ouders/verzorgers en 
andere volwassenen in of rond de school gehouden. Ook gaan we 

als school geen lampionnetje lopen bij bijvoorbeeld een 
verzorgingstehuis.  
Samen met de ouderraad zoeken we naar een alternatief! 

 

Sinterklaas:  
Er wordt dit jaar geen intocht (binnen of buiten) georganiseerd 

waarbij ouders/verzorgers of andere volwassenen (uitgezonderd: 
personeel, stagiaires, vaste vrijwilligers) aanwezig zijn. In de 
school mogen, indien noodzakelijk, wel de ouders van de 

ouderraad aanwezig zijn. Dit uiteraard na triage.  
Samen met de ouderraad zoeken we naar een alternatief! 

 

Kerstfeest:  
Het is niet mogelijk om een Kerstdiner/lunch/ontbijt te 
organiseren waarbij de ouders in de school moeten komen en 

waarbij etenswaren vanuit huis worden meegenomen, een 
voorstelling bij te wonen of iets dergelijks. In de school mogen, 

indien noodzakelijk, wel de ouders van de ouderraad aanwezig 
zijn. Dit uiteraard na triage.  
Samen met de ouderraad zoeken we naar een alternatief! 

 
 

  

 

https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-kindermaand
https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktober-kindermaand


 
 

Ideetjes voor de herfstvakantie 

3X KASTANJE-DIERTJES KNUTSELEN 
Knutseltijd... Mooie, glimmende kastanjes. Ideaal om mooie kastanje-diertjes, kastanje figuren 

en andere herfstknutsels mee te maken! In de herfst krijgen wij hier thuis altijd extra veel zin 
om knutselen. Dusss… kastanjes rapen, knutselspullen verzamelen en aan de slag om mooie 

herfstknutsels te maken! 

 
Kastanjediertjes knutselen 

Nu de blaadjes van de bomen vallen is het prachtig weer om 
naar het park, het bos of de speeltuin te gaan. Daar liggen 

de mooiste herfstschatten zo voor het oprapen! Gekleurde 
bladeren, kastanjes, dennenappels, eikels, beukennootjes en 
nog veel meer. Na een wandeling komen mijn kinderen altijd 

terug met hun jaszakken vol schatten uit het bos of park.  
Wij maakten deze schattige kastanjediertjes van onze 

vondsten. Lief zijn ze hè? En, niet onbelangrijk, ze zijn leuk 
en makkelijk om samen met je kinderen te maken! 
 

Lief kastanje-rupsje  
Dit lieve rupsje eet gelukkig niet je plantjes op en is gemaakt van 

mooie grote kastanjes. Natuurlijk kun je dit diertje ook maken van 
eikels die van de bomen zijn gevallen. 
 

Een beer of rendier van kastanjes  
Zijn ze niet schattig, deze kastanje-diertjes? Dit beertje of rendier 

maak je op een echte herfstdag als je samen met je kids buiten hebt 
gewandeld om daarna te knutselen met natuurlijke materialen. Echt 
een superleuke herfstknutsel! 

 
Veel plezier met het maken van deze kastanjefiguren!  

 

 
 

Voor iedereen een heel fijne herfstvakantie!! 

 

https://www.kidsproof.nl/Amersfoort/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof-Utrecht/rups-kastanjes-dier-
https://www.kidsproof.nl/Amersfoort/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof-Utrecht/kastanjes-dier-

