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Schoonmaakavond

Informatieavond
Op maandag 23 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 3/4
 19.00 uur groep 4/5
 19.30 uur groep 6/7
 20.00 uur groep 1/2 en 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.

Bag2School
Het duurt nog even, maar ook dit jaar doet
onze school weer mee aan de inzamelactie
Bag2School. De INLEVERDAG van de
Bag2School actie is dinsdag 5 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 willen we graag gebruiken voor
het thematisch onderwijs.

Maandag 16 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 1 oktober. U hoeft zich niet
op te geven.

Brengen en halen
We hebben veel nieuwe kinderen en
ouders op school, welkom! Een aantal
zaken willen we graag onder uw aandacht
brengen:
- Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen
welkom. Voor 8.15 uur is er geen
toezicht.
- Vanaf de tweede schoolweek
komen kinderen zelf het plein op.
U wordt verzocht buiten het hek
afscheid te nemen.
- Dit geldt niet voor groep 1 en 2.
Hier is een inloop vanaf 8.15 uur.
- Een kort afscheid is voor de meeste
kinderen het best, mocht uw kind
moeite hebben met afscheid
nemen.
- Wilt u een leerkracht spreken of
een afspraak maken, dan kunt u
natuurlijk na 8.15 uur even naar
binnen lopen. Na 14.30 uur hebben
wij vaak meer tijd voor u.
- De eerste bel gaat om 8.25 uur. We
gaan dan in rijen naar binnen.
- We starten de lessen om 8.30 uur.
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Contact en afmelden

Dode hoek

Indien uw kind ziek is 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 binnenlopen
of het schoolnummer bellen. Ze is
aanwezig op maandag t/m donderdag.

Dinsdag hebben de groepen 7 en 8
deelgenomen aan het ‘dode-hoekproject’. Erg leerzaam. De kinderen
hebben nu zelf ook kunnen zie wanneer
en vrachtwagenchauffeur ze wel of niet
kan zien.

Overlast op het plein
’s Avonds hebben we de laatste weken
nogal wat overlast van jeugd op het plein.
Ziet u een groep jeugd op het plein of
vertrouwt u het niet? Dan graag bellen
met het landelijke politienummer. De
politie is op de hoogte en doet extra
rondes langs de school. De hekken zijn
voor een groot deel gemaakt of worden
binnenkort gemaakt. Alvast dank voor uw
oplettendheid.

Badminton Erica
Het nieuwe badmintonseizoen is gestart,
voor jong en oud! Kijk op
http://www.bcerica.nl voor informatie.

Opening thema vervoer/kbw
Maandag hebben we met de hele school
en voorschool gekeken naar een
toneelstuk over de Boekenbus, opgevoerd
door groep 7/8. Dit was de opening van
het thema vervoer (kinderboekenweek).

Open dag muziekschool MM

De komende vijf weken zullen er in de
groepen verschillende activiteiten zijn
over dit onderwerp. De kinderen gaan
knutselen, maar leren ook presentaties te
maken, maken bussommen, schrijven
verhalen, lezen over voertuigen en er zijn
verschillende voorstellingen voor de
kinderen.

Ook dit jaar doet Muziekschool MM weer
mee met oktober kindermaand.
Op 5 oktober van 11.00 tot 14.00 is er een
speurtocht door het gebouw aan de
Hooggoorns 24 in Emmen. Er zijn
demonstraties, open lessen, workshops en
u kunt bij ons terecht voor informatie over
de verschillende cursussen muziek.
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Voorschool de Anbrenge
Deze week hebben wij een stukje
gewandeld met de kinderen naar de
stoplichten in Erica.
Onderweg kwamen wij allerlei
verkeersborden tegen, bijvoorbeeld een
bord van het fietspad.
We vroegen aan de kinderen wanneer ze
moeten stoppen bij een stoplicht en
wanneer wij mogen oversteken.
En wat een bord betekent met een fiets
erop.
We zagen de kinderen gelijk om zich heen
kijken of ze nog meer verkeersborden
konden vinden. Erg leerzaam!
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