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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Gymnastieklessen
In het onderstaande schema kunt u zien
wanneer uw kind(eren) gymnastiek heeft
(hebben).
Voor de gymlessen mogen de kinderen
een turnpakje of korte broek + shirt +
schoenen meenemen.
Groep
3/4

6/7

Dag
maandag
vrijdag
maandag
vrijdag
woensdag

Plaats
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

7/8

vrijdag
woensdag

Gymzaal
Gymzaal

vrijdag

Gymzaal

4/5

Na de zomervakantie zijn we allemaal
goed gestart aan het nieuwe schooljaar.
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!

Klasbord
Klasbord is voor alle groepen ingesteld.
Heeft u nog geen code ontvangen voor de
app? Loopt u na schooltijd dan even langs
bij de leerkracht, dan helpen wij u.

Parkeren
Komt u voor zover mogelijk op de fiets?
Komt u toch met de auto dan graag
rekening houden met buurtbewoners en
niet parkeren voor een oprit of op een
oprit. Alvast bedankt.

Tijd
09.15-10.00
09.15-10.00
08.30-09.15
08.30-09.15
11.00-12.15
(1x per twee weken)
10.30-11.15
11.00-12.15
(1x per twee weken)
11.15-12.00

De jaarkalender
De jaarkalender is toegevoegd als bijlage
bij deze nieuwsbrief. In de loop van het
jaar zullen er nog verschillende activiteiten
bijkomen. Houdt u ook het
AnbrengeNieuws in de gaten: aan het eind
van de nieuwsbrief zit altijd een kalender
voor de maand waarin de nieuwsbrief
verschijnt.

Hoofdluiscontrole
De volgende controle is morgen 5
september. Houdt u een beetje rekening
met het kapsel?
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Bezoek brandweer
Gisteren is de brandweer bij ons op
bezoek geweest. In alle groepen is een les
gegeven en in de middag hebben we met
de hele school een brandoefening gedaan.
Mét nepvuur en neprook. Dido en Semma
van groep 7 waren nepslachtoffer die
bewusteloos in de gang lagen. Best
spannend allemaal! Maar de oefening ging
goed en we kunnen met een paar tips als
team nu nog beter ontruimen. In de loop
van het jaar zullen we nog een keer gaan
oefenen met de kinderen.

Voorschool de Anbrenge
Thema voertuigen en verkeer
Deze week beginnen we met het thema
voertuigen en verkeer. Ons thema sluit
aan met die van de basisschool.
Aankomende week komt er een trekker
aan de Vaart bij Dapper en gaan wij met
de kinderen van de voorschool hier ook
kijken.

We gaan een stoplicht knutselen en gaan
samen naar een echt stoplicht en dan
stellen we vragen aan de kinderen:
wanneer moet je stoppen en wanneer
mag je lopen of fietsen? Ook bespreken
wij in de kring de voertuigen en lezen wij
boekjes voor over voertuigen of verkeer.

Thema vervoer/kinderboekenweek
Komende maandagochtend zullen we met
alle groepen in het speellokaal het nieuwe
thema gaan openen. Groep 7/8 zal een
toneelstukje opvoeren voor alle kinderen.
In dit thema zal aandacht zijn voor vervoer
in combinatie met de kinderboekenweek.
In de volgende nieuwsbrief leest u hier
meer over.

Belangrijke data in september
3
9
16
17
23
25
23 t/m27
27

Brandweerles en oefening
Start thema vervoer/kinderboekenweek
Schoonmaakavond
Prinsjesdag
Informatieavond
Studiedag – kinderen VRIJ
Gezondheidsweek Erica
Gezondheidsdag Anbrenge

Afscheid
Voor de zomervakantie hebben wij
afscheid genomen van Jan, Jedinyo en
Djaylen. Wij wensen de jongens heel veel
plezier op de basisschool.

Nieuwe kinderen
Gelukkig zijn er wel weer nieuwe kinderen
bij ons begonnen bij de voorschool. Lizz,
Davey en Elizan: welkom bij de
voorschool, we hopen dat jullie veel
plezier gaan hebben!

Stagiaire
Onze Stagiaire Emma Visser
blijft nog gezellig bij ons tot
volgend jaar maart en daar
zijn wij super blij mee
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