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obs De Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Kinderboekenweek
Vanmorgen hebben Mario en Luigi als
vrienden de Kinderboekenweek geopend.
Grote Beer (Dianne) en Kleine Bever
(Maud) voerden samen met verteller
Dominic daarna een toneelstuk op over
vriendschap. Dit vonden we allemaal erg
leuk om te zien!

Tot en met 12 oktober zijn er allerlei extra
activiteiten rondom lezen en het thema
vriendschap. Vandaag is groep 6/7 naar de
bibliobus geweest en heeft daar een les
gevolgd. Donderdag is er een voorstelling
voor groep 3/4 en komt er een illustrator
in groep 1/2. Volgende week donderdag is
er een voorstelling voor groep 1/2 en
komt er een schrijver in groep 4/5. In
groep 8 komt een mystery guest voorlezen
en wordt er gesproken met ouders en hun
vrienden over wat vriendschap nu precies
is. Meer over de afsluiting kunt u vinden in
de nieuwsflits van vanmorgen.

Ouderavond

Alle groepen hebben tot slot van Mario en
Luigi een voorleesboek voor in de klas
cadeau gekregen.

In het kader van de week van de
opvoeding willen wij graag
aandacht besteden aan kinderen en
social media. Bureau Halt gaat voor groep
7 en 8 op maandag 8 oktober een
voorlichtingsochtend verzorgen. Hierin zal
het gaan over o.a. what’s app, facebook,
instagram, gamen enz. Sedna en de GGD
zullen hierbij aansluiten.
Voor ouders wordt er een
ouderbijeenkomst georganiseerd op
maandag 15 oktober om 19.30 tot 21.00
uur. Hierbij zal VNN ook aanwezig zijn. De
uitnodiging hiervoor vindt u als flyer in de
bijlage en alle oudste kinderen hebben de
flyer ook mee in de tas.
We hopen op een grote opkomst! Want
sociale media doe je samen.
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Leerlingtelling en inschrijvingen
Voor scholen is 1 oktober een belangrijke
datum. We stellen dan het leerlingaantal
vast en geven dit door aan het Ministerie
van Onderwijs. Het aantal leerlingen
bepaalt de financiële bijdrage voor onze
school. Ondanks het feit dat er een aantal
leerlingen door verhuizing is vertrokken
voor de zomervakantie, hebben we nu nog
111 leerlingen. Het is belangrijk dat we op
tijd weten op hoeveel kinderen we in de
nabije toekomst kunnen rekenen. Daarom
is vroegtijdige inschrijving erg belangrijk
voor ons. Heeft u nog familie of kennissen
in de buurt met jonge kinderen die nog
niet staan ingeschreven? Of zelf nog een
peuter? Vanaf 1,5 jaar kunt u uw kind
opgeven voor de voorschool. Iedereen is
van harte welkom!

Schoolschoonmaak
Afgelopen maandag hebben een aantal
moeders de klassen weer lekker opgefrist.
Hier zijn we jullie erg dankbaar voor!
Helaas mag onze schoolschoonmaakster
niet alles binnen de school doen en
hebben de leerkrachten hier zelf ook
weinig tijd voor. Daarom is het erg fijn dat
er af en toe even extra wordt
schoongemaakt. Dank daarvoor en we
zien jullie (en hopelijk nog een heleboel
extra ouders) graag terug op de volgende
schoonmaakavond!

Belangrijke data in oktober
1

Schoonmaakavond

3

Start Kinderboekenweek

4

11

Voorstelling voor groep 3 en 4
Illustrator in groep 1 en 2
Dierendag
Les Bureau Halt Veilig online
voor groep 7 en 8
OC vergadering
Project fiets veilig voor groep 7
en 8
Schrijversbezoek in groep 4 en 5

11

Voorstelling voor groep 1 en 2

11

MR vergadering (cluster)

12

Afsluiting Kinderboekenweek

15

20

Ouderavond sociale media en
gameverslaving (met opgave)
Spelletjesmiddag gr. 1 t/m 4
GMR vergadering
Spelletjesmiddag gr. 5 t/m 8

20 t/m 28

Herfstvakantie

30

Fietskeuring

8

10

19
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