
 

          
 
     

      
 
 

 

                         

 
 

OBS Anloo  

 

op een unieke plek,  

in een mooi dorp,  

aan de voet van de imposante Magnuskerk, 

in een prachtig natuurgebied  

met een fantastisch speelveld  

en een eigen bos.  

 

Uitdagend  
natuuronderwijs en veel buitenspelen  

liggen letterlijk voor de hand. 
 
 
 
 

OBS Anloo 
 
 
 
 

Aandacht 
en maatwerk 
voor uw kind 

 
 
 
 

 

 
 
  



De Openbare Basisschool Anloo is een gezellige 
dorpsschool. Naast kinderen uit Anloo, Gasteren en 
Anderen komen hier ook leerlingen uit andere 
plaatsen met veel plezier. Stichting 
Stroomdalexpress verzorgt met busjes het vervoer 
naar school vanuit omliggende dorpen.  

Er is een prima samenwerking tussen school, ouders, 
leerlingen en leerkrachten. De kleinschaligheid, 
korte lijnen en laagdrempeligheid komen alle 
kinderen ten goede. 

Individuele aandacht 

Elk kind heeft een optimale leerlijn. OBS Anloo 
biedt elke leerling individuele begeleiding op maat 
via een eigen leerweg. Dit geldt zowel voor leerlingen 
die extra ondersteuning of meer tijd nodig hebben 
als voor leerlingen die snel leren en meer uitdaging 
kunnen gebruiken. Ons toegewijde team van ervaren, 
goed geschoolde leerkrachten en onze kleine klassen 
maken dat er volop aandacht is voor iedereen.  

Het sociale aspect 

Sociaal-emotionele aspecten zijn op OBS Anloo erg 
belangrijk. Pesten tolereren we niet en problemen 
bespreken we met elkaar in een open sfeer. Het 
welbevinden van alle leerlingen staat hoog in het 
vaandel. 

Een brede blik verrijkt het leven 

Allerhande leuke buitenschoolse activiteiten 
verbreden de blik van onze leerlingen. Zo geven we 
extra aandacht aan natuur, sport, cultuur of 
simpelweg gezelligheid. Denk aan uitjes met 
Staatsbosbeheer en IVN, toneel, een muziek- of 
dansproject of bakken met een banketbakker. Ook 
het jaarlijkse ringen van de kerkuilen, schaatslessen 
of het nemen van een kijkje op de universiteit horen 
hierbij.  

Ieder jaar mogen de kinderen meedoen aan de 
Etstoel -het middeleeuwse feest in Anloo- en elke 
dag om 12 uur luiden de kinderen van de bovenbouw 
de klok van de Magnuskerk. 

Extra informatie of aanmelden? 

Denkt u dat onze school iets kan betekenen voor uw 
kind? Wilt u meer informatie of de sfeer eens 
proeven? Een kijkje nemen op onze school kan 
natuurlijk altijd. Onze leerkrachten staan altijd open 
voor een informerend gesprek en een rondleiding. 
Bel gerust voor een afspraak. 

 

Contact 

anloo@primah.org   
Telefoon: 0592-272079 of 06-17273883 

 

 

Wat maakt de school zo 

bijzonder? 

 Onderwijs op maat voor elke leerling 
 Een fantastische locatie en prachtig 

speelveld buiten 
 Gezelligheid en kleinschaligheid 

 Leuke, afwisselende en uitdagende 
activiteiten buiten het normale programma 
om 

 Het klokluiden 
 Natuuronderwijs dichtbij 

 Een hele fijne school in een prachtig dorp  
 Gezellige naschoolse opvang 
 En een goede beoordeling door de 

onderwijsinspectie 
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