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obs De Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Voor de gymlessen mogen de kinderen
een turnpakje of korte broek + shirt +
schoenen meenemen.
Groep
3/4

Na de zomervakantie zijn we allemaal
goed gestart aan het nieuwe schooljaar.
Ook juf Patricia en juf Aaltje hebben zin in
het nieuwe jaar op de Anbrenge.
Welkom voor onze nieuwe leerlingen: we
hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen
op de Anbrenge!
De informatie naar de ouders blijft
komend jaar op dezelfde voet doorgaan. U
ontvangt nieuws via de Nieuwsbrief,
Klasbord en natuurlijk Facebook.
We maken er een gezellig en leerzaam
jaar van met elkaar!
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Dag
maandag
vrijdag
maandag
vrijdag
woensdag

Plaats
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
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vrijdag
woensdag

Gymzaal
Gymzaal

vrijdag

Gymzaal
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Tijd
9.15-10.00
10.30-11.15
8.30- 9.15
9.15-10.00
11.00-12.15
(1x per twee weken)
8.30- 9.15
11.00-12.15
(1x per twee weken)
11.15-12.00

Klasbord
Klasbord is nog niet voor alle groepen
volledig ingesteld. De verwachting is dat
dit eind volgende week helemaal goed is
geregeld. Nieuwe ouders kunnen terecht
bij de leerkracht om zich aan te melden bij
Klasbord.

De jaarkalender

Hoofdluiscontrole

Belangrijke data in september!

De volgende controle is morgen 6
september. Houdt u een beetje rekening
met het kapsel?

Gymnastieklessen
We beginnen weer met de gymlessen. In
het onderstaande schema kunt u zien
wanneer uw kind(eren) gymnastiek heeft.

De jaarkalender zal met de volgende
nieuwsbrief mee worden gezonden. De
website wordt deze week geactualiseerd
en dan kunt u ook in de agenda de
verschillende activiteiten vinden.
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Hoofdluiscontrole
De rijdende popshow op
school (groep 4 t/m 8)
Prinsjesdag
GMR
Open dag Brandweer Emmen
Informatieavond + VO Esdal

Beste basisschool kinderen,
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Toiletbezoek
We willen u vragen uw kind te leren om
zittend te plassen. Dit hebben we ook met
de kinderen besproken. Het is deze week
namelijk een paar keer mis gegaan en een
schone, droge wc plast natuurlijk wel zo
fijn. Alvast bedankt.

Een bericht van BC Erica
De scholen zijn weer begonnen. Het is tijd
voor een frisse start.
Heb jij met plezier de schoolbadmintonlessen gevolgd? Dan heb ik goed nieuws.
Elke woensdag wordt er gebadmintond in
de grote sporthal aan de Veenschapswijk,
vanaf 18:30 uur.
Woensdag 5 september is de eerste
speelavond. Jullie zijn van harte welkom.
Meer informatie kun je vinden op
www.bcerica.nl.

Thema
Deze week zijn we gestart met het thema:
‘’ Dit ben ik’’. Puk heeft iets in zijn rugzak.
Het is een spiegeltje. Wat zien we als we
in de spiegel kijken? We zien onszelf.
Kunnen de kinderen bij zichzelf de ogen,
de neus, de oren, de mond en het haar
aanwijzen?
We oefenen het liedje:
‘Mijn ogen zijn verdwenen, nu heb ik geen
ogen meer. Waar zijn ze nu gebleven, aha
daar zijn ze weer’
Ook knutselen we deze week een gezicht.

Tot woensdag!

Voorschool de Anbrenge
Welkom terug
De vakantie is afgelopen, dus dat betekent
weer een nieuw schooljaar. Welkom
terug. Wij hopen dat iedereen genoten
heeft van de vakantie, ook wensen Jaycen
veel plezier in groep 1.

Nieuwe kinderen
Afgelopen maandag zijn er 3 nieuwe
kinderen gestart. Welkom
Diëgo, Wanessa en Davey. Wij wensen
jullie een fijne tijd
bij ons op de voorschool.
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