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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Inspectie
Vorige week donderdag hebben we online
bezoek gehad van de inspecteur van het
onderwijs, mevrouw Brandsma. Aaltje en
Michelle (directeur en intern begeleider)
hebben een dik uur met haar gesproken
over de ontwikkelingen binnen de school.
Er is o.a. gesproken over het
rekenonderwijs en het thematisch
werken. De inspecteur was erg tevreden
over de ingezonden stukken en alles wat
we in het gesprek vertelden. Ze vroeg
goed door en was kritisch. Uiteindelijk een
positieve uitkomst: er is vertrouwen dat
we de juiste dingen doen en de komende
vier jaar kunnen we weer vooruit! We zijn
hier enorm trots op als team!

Start na de lockdown
We zijn blij dat we eindelijk weer fysiek
onderwijs kunnen geven. Na nog een extra
onverwachte dag (sneeuw-)vrij, konden
we dinsdag weer starten. Het was even
ploegen door de sneeuw, vooral voor de
kleuters. Gelukkig heeft Kaas Jongstra er
dinsdagavond met en aantal anderen voor
gezorgd dat er een aantal looppaden op
het plein kwamen. Het is zo mooi om te
zien hoeveel plezier de kinderen op dit
moment hebben! En dat de sneeuw nog
een tijdje blijft liggen is natuurlijk uniek.

Na wat opstartproblemen bij de kleuters
door de vele sneeuwbroeken, -schoenen,
handschoenen en daarbij nog een aantal
nieuwe kinderen, verloopt het naar
binnen en naar buiten gaan nu rustig en
naar wens. De nieuwe kinderen van harte
welkom!
Helaas mogen wij tot de voorjaarsvakantie
geen stagiaires (onderwijsassistenten) in
de school. Dit zorgt voor meer werkdruk
bij de leerkrachten, maar het
bestuursbesluit is eerst genomen voor
twee weken. We hopen ze na de
voorjaarsvakantie weer te kunnen
begroeten, zodat er extra handen
aanwezig zijn in de groepen. Iedere
stagiaire is overigens gekoppeld aan een
vaste groep, net als dat alle groepen apart
van elkaar ochtendpauze hebben en met
een vaste andere groep middagpauze.

Opgeruimde school
Tijdens de lockdown heeft de invaller voor
juf Fokje, meester Ruud, samen met de
onderwijsassistenten de hele school
opgeruimd en hebben ze de kasten
schoongemaakt. De school ziet er weer
netjes uit!
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