
 Zo doen wij dat! 

Uniek van onze school is dat we met alle leerlingen samen met de bus naar Annen gaan voor 

bewegingsonderwijs. Het is belangrijk dat we voor deze activiteit goede afspraken maken die voor 

iedereen gelden. Zo doen we het echt samen!   

 

Team van OBS Anloo zorgt voor:  

✓ Vervoer naar de gymzaal in Annen op dinsdag en donderdagochtend. Het vertrek is om 08:30 uur.  

Wie te laat is voor de bus zorgt zelf voor vervoer naar Annen of blijft op school. 

 

✓ Op dinsdag gaat groep 1 t/m 8 mee met de bus met 2 leerkrachten. Leerkracht nummer 3 is op school 

aanwezig. Op donderdag gaat groep 3 t/m 8 met de bus met 1 leerkracht. De leerkracht van groep 1-2 

zorgt op donderdag voor bewegingsonderwijs in het speellokaal of op het schoolplein.   

 

✓ Alle lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door vakleerkrachten. In Annen is dit Patrick Beek met 

ondersteuning van de leerkrachten van de groep. Op school krijgt groep 1-2 op donderdag les van juf 

Janien Vos (leerkracht en vakleerkracht).   

 

✓ De leerkracht van groep 1-2 zorgt dat de gymschoenen die op school zijn meegaan met de bus naar 

Annen. Deze schoenen blijven op school zodat er op elk moment gebruik gemaakt kan worden van het 

speellokaal.   

 

✓ De leerlingen van groep 3 t/m 8 douchen na de gym. Waar nodig kan het voorkomen dat er een juf de 

kleedkamer van de jongens in moet. Dit geven we de leerlingen voor het binnenkomen aan.  

Zoveel als mogelijk is er een juf bij de meisjes en een meester bij de jongens aanwezig.  

 

Ouders en leerlingen zijn verantwoordelijk voor:  

✓ Het meenemen van gymkleding, gymschoenen (zonder zwarte zool) en een handdoek in een goede tas. 

 

✓ Op tijd op school zijn voor het vertrek van de bus. We verzamelen op het schoolplein en lopen samen 

naar de bus wanneer de bel gaat. 

 

✓ Wanneer er iets is waardoor een leerling niet kan meedoen aan bepaalde activiteiten geeft een ouder 

dit door aan de leerkracht. Leerlingen doen dit niet zelf!  

 

✓  Uitzwaaien van de leerlingen, traditie in Anloo!  


