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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

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.

Dit gaat best goed, maar het is even
doorwerken voor de leerkrachten en de
kinderen.
We krijgen soms de vraag: wat kunnen we
thuis doen? Wilt u iets doen met uw kind,
houdt het dan vooral speels. U kunt thuis
oefenen met klokkijken en tafels, maar
bijvoorbeeld ook door een spelletje met
twee dobbelstenen te spelen, of een potje
Yahtzee.

Fietskeuring
Op 8 oktober vindt de fietskeuring voor
groep 3 t/m 8 weer plaats. De fiets van uw
kind wordt dan gecheckt voor de
winterperiode. Eventuele
aandachtspunten krijgt uw kind voor u als
tip mee naar huis. Veiligheid voorop!
Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Voorstelling Stop!Licht!
Afgelopen dinsdag heeft groep 1, 2 en 3
gekeken naar de voorstelling Stop!Licht!
Het was een leuke en leerzame
voorstelling over wanneer je moet
stoppen, wanneer je door mag rijden en
wanneer je moet remmen en stoppen bij
een stoplicht.

Nieuwe rekenmethode
Zoals voor de vakantie aangekondigd
hebben we de nieuwe Wereld in Getallen
voor rekenen ingevoerd. Ondanks dat het
dezelfde methode is als voorgaande jaren,
maar dan de nieuwe versie, zijn er toch
wel verschillen op te merken. Soms missen
kinderen nog bepaalde vaardigheden en
soms hebben ze deze al gehad. Door extra
te oefenen met de vaardigheden die nog
niet beheerst worden, vullen we de hiaten
op.

Gezondheidsdag
Volgende week vrijdag is de
gezondheidsdag op de Anbrenge. De hele
week zijn er activiteiten in Erica rondom
gezondheid. Groep 3 t/m 8 gaan in
carrouselvorm meedoen met een aantal
activiteiten op school, waaronder
poetsinstructie en oefenen voor het
kampioenschap stoepranden.
Wilt u uw kind die dag een gezonde snack
meegeven voor in de fruitpauze? U kunt
dan denken aan een stuk groente of fruit
of een gezonde boterham. Alvast bedankt!
Samen houden we de kinderen gezond.
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Belangrijke data in september en
oktober
23

Informatieavond
Start computercursus

23 t/m 27

Gezondheidsweek Erica

27

Gezondheidsdag gr. 3 t/m 8

1

Jeugdverpleegkundige groep 7

2

Studiedag: KINDEREN VRIJ
Sportinstuif en kampioenschap
stoepranden voetbalvelden

3

Jeugdverpleegkundige groep 7
MR vergadering

7

Jeugdarts
Computercursus

8

Fietscontrole

10

Voorstelling groep 1/2 thema
vervoer/kinderboekenweek

11

GMR
Schrijversbezoek groep 4/5
Afsluiting project
voervoer/kinderboekenweek

17

Spelletjesmiddag gr. 1 t/m 4

18

Spelletjesmiddag gr. 5 t/m 8
Voorstelling groep 6,7 en 8
vervoer/kinderboekenweek

21 t/m 25

Herfstvakantie
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