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obs De Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Informatieavond

Chromebooks

Op dinsdag 24 september houden we
onze informatieavond. Tijdens deze
avond krijgt u in alle groepen de
gelegenheid het lesmateriaal te bekijken.
Tevens ontvangt u van de betreffende
groepsleerkracht informatie over
relevante zaken waarmee uw kind te
maken krijgt tijdens het schooljaar.
 18.30 uur groep 1/2 en 6/7
 19.00 uur groep 4/5
 19.30 uur groep 3
 20.00 uur groep 7/8
 20.30 uur voorlichting V.O. voor de
ouders/verzorgers van de
leerlingen van groep 8 door mevr.
G. Schotanus van het Esdal College
in Klazienaveen.

In de zomervakantie heeft er een
complete vernieuwing plaatsgevonden
wat het internet betreft. Onze nieuwe
netwerkbeheerder ITASS heeft ervoor
gezorgd dat we volop gebruik kunnen
maken van een snelle internetverbinding.
We hebben voor de vakantie 33
chromebooks gekregen om in te zetten in
alle groepen. U zult er ongetwijfeld meer
over horen via uw kind(eren). Komende
week gaan we starten met het werken
met de de chromebooks.

Bag2School
Ook dit jaar doet onze school weer mee
aan de inzamelactie Bag2School.
De INLEVERDAG van de Bag2School actie
is dinsdag 13 november. Kijkt u thuis de
kasten even na? Wij zijn blij met de
kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten,
handtassen en schoenen die door u niet
meer gebruikt worden. De opbrengst van
deze actie wordt besteed aan de inrichting
van het techniek/themalokaal.

Open huis bibliotheek
Op zaterdag 15 september is iedereen
van harte welkom om tijdens de Open
Dag van 't Schienvat een kijkje te komen
nemen in het nieuwe bibliotheekservicepunt. Tussen 13.30 en 16.00 uur
zal hier bibliotheekpersoneel aanwezig
zijn om alles uit te leggen en kan je
eventueel een (proef)abonnnemt
aanschaffen. Per september sluit het
uitleenpunt van de bibliotheek in het
winkelcentrum. De kinderen op onze
school maken gebruik van de bibliobus
op woensdag. Deze boekjes blijven op
school.

Oktobermaand Kindermaand
Het cultuurevenement Oktobermaand
Kindermaand staat weer voor de deur.
De programmaboekjes met leuke
gratis activiteiten worden
19 september meegegeven.
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Popschool Erica maakt het dorp
nog muzikaler
Afgelopen dinsdag heeft de rijdende
popschool de bovenbouw van onze school
bezocht. U heeft hierover kunnen lezen op
KlasBord. Zij willen zich graag nader aan
uw voorstellen:
Na verschillende informatieve
bijeenkomsten met de werkgroep en het
dorpsteam van Erica gaat het nu toch echt
gebeuren: popschool Erica geeft het dorp
muzikale vleugels! Voor wie niet zo
bekend is met het fenomeen Popschool
nog even een bescheiden update. De
popschool initieert en verzorgt
laagdrempelig muzikale vorming. Het
accent ligt op een lichtvoetige maar
tevens solide kennismaking met
verschillende instrumenten die belangrijk
zijn binnen de verschillende
popstromingen. Wie droomde ooit niet
van het produceren van een pakkende
gitaarriff, een stomende solo op de bas of
een weergaloze break op de drums? Die
kans is er nu, voor iedereen tussen 8 en
88!
Op basisschool obs de Anbrenge is al
voorlichting gegeven over de
mogelijkheden die popschool Erica biedt.
De informatie die gegeven is krijgt een
pakkend vervolg met een
kennismakingsles in ’t Schienvat die
vanzelfsprekend vrij toegankelijk is voor
alle volwassenen en kinderen in het dorp.
Gedurende een sessie van twee vrolijk
gestemde muzikale uurtjes krijgen
belangstellenden dan een nog beter
inzicht in de verrassende benaderingswijze
van de popschool. De cursusleiding geeft
dan ook meer informatie over de

inschrijving en de gang van zaken tijdens
de lessen. De kennismakingsles zal
plaatsvinden op donderdag 27 september
in het ’t Schienvat van 16:00 tot 18:00
voor kinderen en van 19:00 tot 21:00 voor
volwassen. De lessen zullen starten op
donderdag 4 oktober. Tijdens die eerste
bijeenkomst wordt in samenspraak met de
cursusleiding de starttijd van de lessen
bepaald. Immers, het is van belang dat
zoveel mogelijk kinderen en volwassenen
een kans krijgen hun muzikale ambities te
realiseren!
Op zaterdag 15 september organiseert ’t
Schienvat in Erica van 13.30 tot 16.00 een
open dag en ook bij die gelegenheid zal de
Popschool present zijn met
voorlichtingsmateriaal, ook hier zal een
informatieve kennismakingsles verzorgd
worden. Erica had - zoals bekend - altijd al
een warm kloppend muzikaal hart en dat
krijgt met de komst van de Popschool
aansprekende nieuwe impulsen. Voor een
eerste oriëntatie en de inschrijfprocedure
is er ook een website beschikbaar
( www.derijdendepopschool.nl ). Grijp je
kans en kom musiceren op de vrolijkste
school van het dorp.

Schoonmaakavond
Maandag 1 oktober
om 18 uur (tot maximaal 19.15 uur) is de
eerste schoonmaakavond. Het groepje
enthousiaste moeders wil graag extra
handen in de klassen. Wilt u ook komen
helpen? Graag! U bent van harte welkom
om 18 uur op 1 oktober.
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Voorschool de Anbrenge
Thema
Deze week zijn we druk bezig geweest
met het thema. We hebben
verschillende dingen geroken. Waar zit
onze neus en wat kunnen we er mee?
Ook Puk doet actief mee. Wat vindt
Puk lekker ruiken?
We laten verschillende gezichten zien.
Kijkt het gezichtje blij, boos of
verdrietig? De kinderen laten zien hoe
boos, blij en verdrietig ze kunnen
kijken.
Afgelopen maandag hebben we
gespeeld met scheerschuim. Hoe ruikt
het? Wat kunnen we ermee doen?

We oefenen het liedje:
‘Mijn ogen zijn verdwenen, nu heb ik
geen ogen meer. Waar zijn ze nu
gebleven, aha daar zijn ze weer’

Reminder
Vanaf 8.30 uur kunt u uw kind komen
brengen. Zo hebben wij ook nog even
de tijd om dingen voor te bereiden. Wij
willen om 8.45 uur starten.

Belangrijke data
- 3 t/m 14 oktober kinderboeken
week
- 9 oktober voorleesuurtje
Naoberhoeve
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