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Afmelden 
Indien uw kind ziek is of klachten 
gerelateerd aan corona heeft, graag voor 
8.30 uur bellen met school (0591-301824). 
Indien u in bezit bent van het mobiele 
nummer van de locatiedirecteur (Aaltje 
Bosma), dan deze graag alleen gebruiken 
in noodgevallen. Wilt u contact met Aaltje 
kunt u natuurlijk altijd even mailen of het 
schoolnummer bellen. Ze is aanwezig op 
maandag en donderdag en de woensdag 
om te week. Michele Berends, onze intern 
begeleider is op dinsdag en woensdag 
ambulant op de Anbrenge. 
 

Contact 
De behoefte aan contact, zeker in de start 
van een nieuw schooljaar en met nieuwe 
leerkrachten, is groot. Ook van onze kant. 
Helaas kan de informatieavond en tevens 
kennismaking dit jaar niet doorgaan door 
de Coronamaatregelen. Wij komen zo 
spoedig mogelijk met informatie, op welke 
wijze dan ook. Schroom niet om te bellen 
of te mailen! 
Groep 1: k.duitscher@oo-emmen.nl en/of 
a.unij@oo-emmen.nl  
Groep 2: f.fietje@obs-anbrenge.nl 
Groep 3/4: p.verboom@obs-anbrenge.nl 
Groep 5: a.prummel@obs-anbrenge.nl 
en/of a.unij@oo-emmen.nl  
Groep 6/7: b.vanderpal@oo-emmen.nl 
Groep 8: m.jakobs@obs-anbrenge.nl 
IB: ib@obs-anbrenge.nl 
Directie: locatieleider@obs-anbrenge.nl 
 

 
 

 
Nieuwe collega 
Komende maandag zal Ester Sloot starten 
als onze nieuwe collega. Zij zal groep 2 
overnemen om de maandag en de andere 
maandagochtend te vinden zijn in andere 
groepen. Onze directeur heeft vlak voor 
de zomervakantie een andere school erbij 
genomen en staat daarom nu niet meer 
voor de klas. Ester zal zich in de volgende 
nieuwsbrief aan u voorstellen. Welkom op 
de Anbrenge! 

 
 

Schoonmaakavond 
Maandag 21 september 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 21 september. Graag even 
doorgeven aan locatieleider@obs-
anbrenge als u mee komt helpen! 
Bedankt.  

Registratie 
In verband met de Coronamaatregelen 
moet iedereen zich registreren die de 
school binnenkomt. Dit geldt dus ook voor 
ouders die een afspraak hebben op 
school. Het registratieformulier ligt bij het 
kantoor van de directie. 
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Snappet 
U heeft het vast al gehoord van uw zoon 
of dochter: alle kinderen vanaf groep 4 
hebben een chromebook! Dit schooljaar 
zijn we namelijk gestart met Snappet: 
digitale verwerking. We zijn begonnen met 
spelling en de kinderen geven aan nog 
even te moeten wennen, maar het wel 
heel leuk te vinden. De instructie door de 
leerkracht blijft natuurlijk erg belangrijk. 
Maar in plaats van verwerking in het 
schrift, werken de kinderen vanaf nu met 
spelling op de computer. Snappet heeft als 
voordeel dat er verwerking op eigen 
niveau plaats vindt en de kinderen live te 
volgen zijn in wat ze begrijpen en wat niet, 
zodat er nog eerder gehandeld kan 
worden. Groep 5 laat het even aan u zien: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Judo 
Morgen zou de eerste van drie judolessen 
in de gymzaal zijn, maar helaas gaat de les 
morgen niet door. De judoleerkracht heeft 
zijn arm gebroken. Voor de andere lessen 
wordt gezocht naar een vervanger. 
 

Bibliobus 
De bibliobus zal door coronamaatregelen 
om de twee weken voor de helft van de 
school beschikbaar zijn. 
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