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De tweede nieuwsbrief 
 Deze tweede nieuwsbrief gaat over het eind van het jaar 
2020. Natuurlijk besteedt de school volop aandacht aan 

Sinterklaas en Kerstfeest. Bij groep 3 hangen de stoomboten 
al aan het raam. 

De maatregelen rondom corona beperken ons wel in de 
activiteiten met de ouders. Daarom hebben we samen met de 

Ouderraad alternatieven bedacht zodat de kinderen deze 
feestdagen wel met elkaar kunnen vieren. We proberen alles 
zoveel mogelijk door te laten gaan, maar helaas kan dat niet 

samen met de ouders. Hoe we dat doen leest u in deze 
nieuwsbrief. 

 
Verder leest u over de groei van de school: we gaan naar de 
40 kinderen? Ook zoeken we goede ideeën om snel voldoende 

geld voor het speeltoestel in te zamelen. We hebben afscheid 
genomen van juf Niesje. 

 
Deze nieuwsbrief hebben we aan uw kind meegegeven. Hij 
staat ook op de website van www.obsanloo.nl. Van daaruit 

kunt u hem delen met belangstellenden. 
 

Wij wensen u alle goeds voor 2021 en een prettige 
kerstvakantie! 
 

Met vriendelijke groet, 
Team Obs Anloo 

  

 Google Meet-Piet 
Juf Cobie is met de kinderen 

aan het rijmen. Alle 
kinderen doen enthousiast 

mee. 

Er valt best veel te rijmen 
op het woord Piet. 

De kinderen noemen allerlei 
woorden: riet, niet, giet, 

lied. En natuurlijk: friet. 
‘O ja,’ zegt Julia. ‘Google 

Meet rijmt ook op Piet. Dat 
is een nieuwe Piet: Google 

Meet-Piet.’ 
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Sint Maarten op school 

 
 

Op 11 november hebben we op school Sint 
Maarten gevierd. We hebben elkaars 
lampionnen bekeken en de ouderraad had een 

prachtige traktatie klaarstaan. 
Bedankt ouderraad! 

 
Ook de mensen van de Magnuskerk hebben 
aan de kinderen van de school gedacht. Ze 

hadden een traktatie in een mooie verpakking 
afgegeven. De kinderen waren er heel blij mee. 

Bedankt Magnuskerk! 
 

 
 
 

Nieuwjaar 
Maandag 4 januari 2021 is de eerste schooldag 
van het nieuwe jaar. 

In tegenstelling tot andere jaren kunnen we 
niet met de ouders bij elkaar komen om de 

beste wensen uit te wisselen. 
Natuurlijk doen we dit wel met de kinderen. 
  

 

 

Sinterklaas 
Natuurlijk komt Sinterklaas dit jaar ook bij 
Obs Anloo op bezoek. Omdat hij thuiswerkt 
weten we alleen niet zeker of hij ook echt 

langskomt of dat we hem digitaal zullen zien. 
Het is wel zeker dat we hem, en zijn Pieten, 

op vrijdag 4 december zien. 
De ouderraad zorgt voor drinken en wat 
lekkers. Het wordt zeker een gezellige 

ochtend!   
 

Helaas kunnen 
we de peuters 
uit de dorpen 

niet uitnodigen 
omdat de 

ouders niet in 
de school 

mogen komen. 
 

 

 

Kerstfeest 
We gaan het kerstfeest zo normaal mogelijk 

vieren. Dit jaar moeten we dat helaas zonder 
de ouders doen. Daardoor vervalt het 

kerstconcert op donderdagavond in de kerk.  
 
Donderdagochtend 17 december gaan we 

kerstknutselen op school. ’s Middags zijn de 
kinderen vrij. Om 17 uur worden ze weer op 

school verwacht. Dan gaan we met (alleen) de 
kinderen kersfeest vieren in de kerk. Daarna 
verzorgt de ouderraad voor de kinderen een 

maaltijd op school. 
 

Vrijdagochtend 
18 december is 

een spelletjes-
ochtend. Om 12 
uur begint de 

kerstvakantie.  



 
 

Geld voor 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.  
Een aantal enthousiaste mensen van Dorpsbelangen en de 

ouderraad heeft het initiatief gestart om mee te doen aan de actie 
ClubSupport van de Rabobank. Leden van de bank konden stemmen 
op verschillende projecten. Eén van die projecten betrof het 

speeltoestel op het plein van onze school. Daarvoor is 466 euro 
opgehaald.  

Een prachtige start voor een nieuw speeltoestel. Bedankt initiatiefnemers en iedereen die zijn 
of haar stem heeft uitgebracht! 
In januari gaat de Commissie speeltoestellen verder aan de slag met het inzamelen van geld. 

We hopen dat er in het voorjaar een nieuw speeltoestel is. 
 

Uit groep 1,2,3 

 

 

 
De kinderen van groep 1,2 verven een Sinterklaas, maken een 
mozaïek van de boot en spelen in de Sinterklaashoek. In de kring 

gaat alles over Sint en zijn Pieten: voorlezen, telspelletjes met 
pepernoten en zingen natuurlijk. 

De kinderen van groep 3 kennen nu bijna alle letters. Het splitsen 
van getallen tot 10 gaat steeds beter en we maken echte 
rekensommen. In deze week voor Sinterklaas gebruiken we 

andere werkbladen dan uit het boek om even te ontspannen.  
De kinderen hebben samen een toneelstuk gemaakt. Groep 3 

heeft het geschreven en groep 1,2 gaat het uitvoeren. 
 

 

Uit groep 4,5,6 
 

“Er zijn twee nieuwe leerlingen in onze groep 
gekomen. Ze heten Jessy en Ewoud. 

Groep 4,5,6 heeft een heel grappige meester. 
Er is ook een nieuwe juf in onze klas. Zij is 
stagiair. 

We doen op school ook aan knutselen. En 
natuurlijk werken we heel hard aan onze 

lessen. Bij ons mag je, als iedereen klaar is 
met werken, boven met K‘nex spelen.”  
Groetjes van Esmee  

 
 

 
 

 

Uit groep 7,8 
 
“Groep 7,8 heeft op 23 september meegedaan 
aan de kinderpostzegelactie 2020. Door Covid-

19 ging alles anders dan in de andere jaren. 
We hebben 3280 euro opgehaald. 

Dit schooljaar hebben we drie nieuwe kinderen 
in de klas gekregen. Roosje (groep 7), Floris en 
Jaylee (groep 6). We geven hen een warm 

welkom. We hopen dat ze het leuk gaan 
hebben in de klas. 

Het is weer de tijd van de fruit- en 
groentemaand. We krijgen elke week fruit in de 
klas.” 

 
 

  



 
 

Personeel op school 
De afgelopen maanden heeft juf Niesje juf Cobie vervangen. Dinsdag 1 december heeft zij bij 

ons afscheid genomen. Ze gaat nu werken op de school in Grolloo.  
Juf Niesje heeft het heel erg prettig gevonden op Obs Anloo, ze genoot van de kinderen en 
het team. Als afscheidscadeau heeft ze een pakket producten van “De Moalderij” in Anloo 

gekregen. Op die manier kan ze ook nog terugdenken aan onze school en het dorp. 
Juf Cobie is weer terug voor de klas.  

Ook Juf Kariann komt weer terug. Als het nodig is zal juf Hendrika nog invallen in groep 
1,2,3.  
 

Medezeggenschapsraad 
Dinsdag 1 december is er een vergadering van de medezeggenschapsraad geweest. Een 
samenvatting van de notulen vindt u binnenkort op het ouderportal. 

 

De school groeit! 
Na de herfstvakantie verwelkomden we 

David, Ewoud en Floris uit Gasteren op 
school. Kort daarna kwamen Jaily en Jessy 
uit Gasteren ook bij ons op school.  

In de tussentijd heeft nog een gezin met 
onze school kennisgemaakt. Zij hebben om 

praktische redenen toch voor een andere 
school gekozen.  

Intussen zijn we met 39 kinderen op 
school. Gaan we op naar de 40? 
 

 
 

 

Coronaregels op school 
We blijven ons aan de regels houden die zijn 

opgesteld ter bestrijding van het corona-virus. 
Dit doen we samen met alle scholen van de 
Stichting PrimAH. We hanteren allemaal 

dezelfde regels.  
Voor Obs Anloo hebben wij de uitzondering dat 

de ouders van groep 1,2,3 hun kinderen achter 
op het schoolplein mogen brengen. Binnen de 

school houden de volwassenen afstand van 
elkaar, ventileren we goed en wassen we 
regelmatig onze handen. 

Vanaf 1 december geldt de mondkapjesplicht in 
publieke ruimtes. Gelukkig hebben we te horen 

gekregen dat deze regel niet geldt voor de 
basisscholen.  
Er verandert dus niets in ons beleid rondom 

corona.  
 

 

Schoolfruit 
We hebben  weer schoolfruit op school. Dit 

wordt betaald door de Europese Unie. Drie keer 
per week genieten we met elkaar van allerlei 
soorten fruit en groenten. 

 
Bedankt Europa!!  

 
 

 



 

 

 
 
 
Feestdagen 
Samen met de ouder-

raad vullen we de 

feestdagen zoveel 

mogelijk traditioneel in. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Agenda december-januari 2020/2021 
 

4 december   – Sinterklaas op school. 
 
17 december – Kerstfeest op school: ‘s ochtends knutselen,  

                      ‘s middags vrij. 
                      17:00 uur: kerstfeest en kerstdiner met de 

                      kinderen. 
 
18 december – laatste schooldag 2020: spelletjesochtend. 

                      ’s Middags vrij. 
 

4 januari       – eerste schooldag 2021. 
 
 

 

 

 
  



 

 

KNUTSEL EEN KERSTBOOM VAN WC-ROLLEN 
 

Door al dat thuiswerken hebben we thuis een enorme berg lege toiletrollen gespaard, 
die prachtig opgestapeld stonden. Daarmee kunnen we een kerstboom van wc-rollen 

maken! 
 

Rond kerst zijn we lekker veel aan het 
knutselen. De gezelligheid in huis nodigt 
uit om te fröbelen. Bovendien is knutselen 

voor kinderen een mooi moment om even 
tot rust te komen in de drukke 

decemberperiode.  
Je kunt ook een adventskalender van deze 
kerstboom maken. In ieder rolletje stop je 

iets lekkers of een klein cadeautje. 
Daarmee hebben we elke dag een 

verrassing om te ontdekken. 
 
Dit heb je nodig: heel veel wc- rollen, 

kerstlampjes op batterij, pluizige bolletjes, 
glimmende sterren en rondjes.  

 
Eerst lijmden we de wc rollen aan elkaar. 
We begonnen bovenaan en maakten er 

telkens een laagje onder. De boom voor 
dochterlief van vier jaar plakte ik aan 

elkaar vast. Zoonlief van zeven jaar zette 
de kerstboom zelf in elkaar. 
Nadat de lijm van de kerstboom gedroogd 

was hebben we hem geverfd. De binnenkant verfden we één keer, de buitenkant een aantal 
keer. Verven is natuurlijk makkelijker als de wc rollen wit zijn. Je kunt de kerstboom eventueel 

ook met papier-maché beplakken. Aan papier-maché kun je een kleurtje toevoegen. 
Of je nou verf op papier-maché gebruikt, beide moet je goed laten drogen voordat je verder 
gaat. 

 
De kerstboom van wc rollen versieren 

Toen de verf goed droog was hebben we een cocktailprikker in de vorm van een ster in de 
bovenkant geprikt. Op de buitenkant hebben we kerststerren en kerstballen geplakt. In de 
binnenkant van ieder rolletje hebben we een “kerstballetje” geplakt. 

Daarna hebben we heel voorzichtig kerstlampjes op batterijen in de kerstboom gehangen. Het 
zit vast door stukjes draad tussen de wc rolletjes te schuiven. De batterijhouder met schakelaar 

zit in de achterkant van het bovenste wc rolletje verstopt en wordt door de cocktailprikker op 
zijn plek gehouden. 

(Deze knutseltip komt van https://www.leukmetkids.nl/kerstboom-knutselen-met-wc-rollen/) 

 

https://www.leukmetkids.nl/kerstboom-knutselen-met-wc-rollen/

