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We zijn weer begonnen! 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad en lekker uitgerust aan het 
nieuwe schooljaar is begonnen.  
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 eerst op dezelfde manier doorgaan. U 
ontvangt nieuws via de Nieuwsbrief, Klasbord 
en natuurlijk Facebook. 
We maken er een gezellig en leerzaam jaar 
van met elkaar!  

 

Klasbord                                                
U heeft van de leerkracht van uw kind een 
brief met koppelcode gekregen van Klasbord. 
Bent u nieuw, dan moet u de app downloaden 
en zich registreren. Heeft u meerdere 
kinderen op school dan hoeft u zich maar één 
keer te registreren. Voor uw andere 
kind(eren) kunt u op het plusje klikken in de 
app en de code die u van de leerkracht heeft 
gekregen invullen. Lukt het niet? Stuurt u 
gerust een mail naar de leerkracht. 

 

Team 
De nieuwe leerkrachten hebben zich in de 
nieuwsbrief aan u voorgesteld voor de 
zomervakantie. Op maandag 19 september is 
de informatieavond. Komende week zult u de 
precieze tijden van ons ontvangen. Op deze 
avond kunt u verder kennismaken met de 
leerkracht van uw kind en zal de leerkracht 
vertellen wat er dit schooljaar allemaal in de 
groep wordt gedaan. 
We hebben ook nog een nieuw teamlid: juf 
Michelle Mulder. Zij is bevoegd gymdocent en 
zal op de vrijdag lesgeven aan groep 3 t/m 8. 
Heeft u vragen dan kunt u altijd de leerkracht, 
intern begeleider of directeur mailen, maar u 
mag ook altijd na schooltijd even binnen lopen 
met uw vraag. 
 

  

Gymnastieklessen 
Groep 3 t/m 7 gymt op woensdag en vrijdag.  
Groep 8 gymt op dinsdag en vrijdag. Voor de 
gymlessen mogen de kinderen een turnpakje 
of korte broek + shirt + schoenen meenemen.  
De kleuters gymmen in het speellokaal. 
 
 

Even voorstellen: juf Michelle 
Mijn naam is Michelle Mulder-Schimmel. Op 
de donderdag ben ik aanwezig om de 
gymlessen te geven. Ik heb hiervoor jaren op 
het voorgezet onderwijs gewerkt. En met veel 
plezier maak ik nu de overstap naar het basis-
onderwijs. Ook begin ik dit jaar met de 
deeltijdopleiding PABO, al met al een nieuwe 
uitdaging waar ik veel zin in heb.  
Ik ben sinds 2008 getrouwd met mijn lieve 
man, we hebben samen 2 kinderen, 2 jongens 
van 11 en 8 jaar oud. De kinderen voetballen 
allebei, dus ik sta graag aan de zijlijn om te 
kijken. Ook geef ik het team van de jongste 
regelmatig training. In mijn vrije tijd crossfit ik 
3x in de week. En wandel of hardloop ik 
regelmatig. Tot ziens op de vrijdag! 
Met vriendelijke groet, 
Michelle Mulder-Schimmel 
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Activiteitenkalender 
De activiteitenkalender van komend 
schooljaar is zo goed als klaar. Deze krijgt u in 
de komende weken per mail toegezonden. 
Hierin staan alle vakanties en activiteiten voor 
het komend schooljaar, voor zover nu bekend. 
 
Belangrijk om nu alvast te melden: de 
kinderen zijn volgende week woensdag, 7 
september om 12 uur vrij i.p.v. 12.15 uur. 
Dit i.v.m. de onderwijsmiddag van OOE waar 
alle meester en juffen naartoe moeten. 
 

Sponsorloop 
Donderdag 15 september gaan wij ’s middags 
met alle kinderen van de school in 
verschillende tijdvakken een sponsorloop 
rennen rond de school.  
Met de opbrengst van de sponsorloop gaan 
wij muziekinstrumenten aanschaffen voor de 
Oekraïneschool in Emmen. Deze school heeft 
de basiszaken op orde, maar o.a. 
muziekinstrumenten zijn zeer welkom, zodat 
ook deze kinderen muziek kunnen maken.  
 
De kinderen krijgen een sponsorlijst mee, net 
zoals bij de zwemvierdaagse. De ingevulde lijst 
en het opgehaalde geld kunnen dan bij de 
leerkracht ingeleverd worden. We werken met 
vaste bedragen, niet per rondje. 
 
Ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden zijn natuurlijk van harte 
welkom om de kinderen aan te komen 
moedigen. Volgende week krijgt u van ons het 
programma met daarin de tijden.  
 
 

 


