Anbrenge-Nieuws
Schooljaar 2018-2019, nr. 03 september 2018
obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Kinderboekenweek

Vrijwillige ouderbijdrage

Woensdag 3 oktober wordt de
kinderboekenweek van dit jaar
geopend. U krijgt hier nog meer
informatie over, maar we kunnen u alvast
vertellen dat het thema “Vriendschap” is.
In verschillende groepen zal er een
voorstelling te zien zijn, een schrijver op
bezoek komen of een illustrator iets
vertellen over zijn werk.

Graag ontvangen we de vrijwillige
ouderbijdrage (€17,50) in oktober. Hiervan
bekostigen wij allerlei activiteiten voor uw
kind(eren). IBAN: NL03RABO0317655795
ten name van Schoolvereniging obs de
Anbrenge, onder vermelding van de naam
en de groep van uw kind.

Informatieavond
Afgelopen maandag hebben de
leerkrachten u voorzien in wat extra
informatie over de groep van uw kind.
Fijn dat er zoveel belangstelling was.
Indien u hier niet bij aanwezig kon zijn en
toch graag nog wat informatie wilt, dan
kunt u natuurlijk altijd even na schooltijd
binnenlopen bij de leerkracht van uw kind.

Toestemmingsformulier AVG
In het kader van de wet op de privacy
heeft u drie weken geleden een
toestemmingsformulier ontvangen,
waarop u kunt aangeven of er foto’s van
uw kind(eren) mogen worden gebruikt
voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Als het
nog niet is gelukt om de brief in te leveren
ontvangen wij deze graag voor volgende
week vrijdag.

Schoolfruit
In het kader van de gezonde school
doen we mee met de actie
EU-schoolfruit. Dat houdt in dat de
kinderen op dinsdag, woensdag en
donderdag van 12 november 2018 t/m 19
april 2019 vers fruit aangeboden krijgen
van school. We willen graag dat uw kind
het fruit in ieder geval proeft, maar het
kan natuurlijk voorkomen dat uw kind iets
absoluut niet lust. U hoort van ons welke
soorten fruit we aanbieden. Wilt u, als uw
kind het fruit niet lust, voor deze dagen
dan in ieder geval fruit meegeven naar
school? Alvast hartelijk dank!

Schoonmaakavond
Komende maandagavond van 18.00 uur
tot maximaal 19.15 uur is de eerste
schoonmaakavond. Kunnen we ook op
uw hulp rekenen? Dat zou er fijn zijn!

Bag2School
Zoals reeds vermeld doet onze school mee
met de actie Bag2School met als doel geld
in te zamelen voor het thema/technieklokaal. De INLEVERDAG is
veranderd, dit is nu 12 november.
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Nieuw pleinmateriaal
Er is nieuw speelmateriaal voor op het
plein aangeschaft. De kinderen
hoelahoepen, tennissen, springen en
elastieken erop los!

Ouderavond 15 oktober
Op 15 oktober is er op de Anbrenge een
ouderavond over gameverslaving en
sociale media, twee onderwerpen die veel
in het nieuws zijn. Bureau Halt en VVN
zullen deze avond relevante informatie
geven. U krijgt hier nog meer informatie
over in de volgende nieuwsbrief, maar
houdt u de datum vast vrij!

Belangrijke data in oktober
1

Schoonmaakavond

3

Start Kinderboekenweek

4

11

Voorstelling voor groep 3 en 4
Illustrator in groep 1 en 2
Dierendag
Les Bureau Halt Veilig online
voor groep 7 en 8
OC vergadering
Project fiets veilig voor groep 7
en 8
Schrijversbezoek in groep 4 en 5

11

MR vergadering (cluster)

12

Afsluiting Kinderboekenweek

15

20

Ouderavond sociale media en
gameverslaving
Spelletjesmiddag gr. 1 t/m 4
GMR vergadering
Spelletjesmiddag gr. 5 t/m 8

20 t/m 28

Herfstvakantie

8

10

19

Voorschool de Anbrenge
Thema ‘dit ben ik’
We zijn bezig geweest met knutselen. We
plakken een boos, blij en verbaast
gezichtje. In de kring hebben we het over
de verschillenden lichaamsdelen. We
dansen op het liedjes: ‘hoofd, schouders,
knie en teen’. Ook kijken we in de spiegel
en de kinderen benoemen welke kleur
haar ze hebben.
Herfsttafel
Denken jullie aan de onze herfsttafel? We
zijn begonnen met het maken van onze
herfsttafel. Iedereen mag iets meenemen
van huis voor op onze herfsttafel.

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