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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Kinderboekenweek

Spelletjesmiddagen

Afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag 12 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek door middel van een
leesmarathon in het speellokaal.
Alle kinderen mogen deze dag in pyjama
of ander lekker zittende kleding komen (u
kunt ook denk aan een trainings- of
joggingsbroek) en een kussen meenemen,
zodat ze heerlijk relaxed kunnen
liggen/hangen op de matten in het
speellokaal met hun favoriete boek.

Op donderdag 19 oktober is de
spelletjesmiddag voor de leerlingen uit
groep 1 t/m 4. En op vrijdag 20 oktober
voor de leerlingen uit groep 5 t/m 7. Uw
kind mag een gezelschapsspelletje
meenemen naar school. Digitale spelletjes
spelen we die middagen niet.

Voorstelling Kinderboekenweek
De voorschool en groep 1/2 hebben
vandaag een voorstelling over de
kinderboekenweek van Jinky’s Mikmak
bezocht bij ons op school. Het was heel
erg leuk!

Schrijver op school
Vandaag is Evelien van Dort, schrijfster
van o.a. Actie op Aruba, in groep 4/5
geweest. Dit was heel interessant!

Verkeersouder
De Anbrenge is op zoek naar een ouder
die ervoor zorgt dat verkeersveiligheid en
-educatie hoog op de agenda staat van
onze school. Verkeersouders helpen bij
het organiseren van acties om kinderen
veilig aan het verkeer te laten deelnemen.
Het kan bijvoorbeeld gaan om het
begeleiden van een fietscontrole, actie
ondernemen tegen bepaalde verkeerssituaties rondom school, een verkeersweek met praktische verkeersprojecten of
het helpen bij een praktisch verkeersexamen. Omdat we in het bezit zijn van
het Drents Verkeersveiligheids Label
kunnen we jaarlijks meerdere verkeersprojecten aanvragen, waarbij soms
ondersteuning gewenst is. De huidige
verkeerscoördinator van onze school kan
hierbij wel extra hulp gebruiken. Als u hier
meer over wilt weten of het lijkt u leuk om
te doen, dan graag een reactie naar
locatieleider@obs-brink.nl (Aaltje
Bosma).
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Ouderavond
Maandagavond om 19.30 uur zal de
ouderavond sociale media en
gameverslaving plaatsvinden op de
Anbrenge. Een actueel thema, want
hoeveel kinderen zijn er wel die via
WhatsApp vervelende berichten krijgen of
sturen, buitengesloten worden of de hele
dag achter de spelcomputer zitten om
Fortnite of FIFA te spelen? Hoe ga je hier
als ouder mee om? Indien u zich nog niet
heeft opgegeven, kunt u dit nog doen
door een mail te sturen naar ib@obsanbrenge.nl (Rick Bosma)

Voorschool de Anbrenge
Thema reuzen & kabouters
We zijn begonnen met het thema: ‘’
reuzen & kabouters’’. De afgelopen week
hebben we naar het verhaal geluisterd van
kabouter Bim. Ook hebben we zelf een
kaboutergezichtje getekend op onze
vingers. Daarnaast hebben we
paddenstoelen geknutseld. De rest van de
weken vullen we op met nog meer
kabouter- en reuzenactiviteiten.
Bijvoorbeeld een reuzen/kabouter ontbijt.
Meer informatie volgt binnenkort.

Klasbord
Op school gebruiken we de app klasbord.
Hierin leest u o.a. nieuws over wat er in de
klas van uw kind gebeurt. Bent u nieuw op
school en nog niet toegevoegd dan kunt u
dit melden bij de leerkracht. U krijgt dan
een code waarmee u kunt inloggen.

Fietscontrole
In de week na de herfstvakantie, op
dinsdag 30 oktober, kunnen de kinderen
van groep 1 t/m 8 hun fiets laten keuren
door mensen van Veilig Verkeer
Nederland. De keuring is vooral gericht op
de veiligheid van uw kind in de donkere
maanden die weer voor ons liggen. Bent u
nieuwsgierig of de fiets van uw kind veilig
is voor de winterperiode? Zorgt u er dan
voor dat uw kind op 30 oktober zijn fiets
bij zich heeft. Ieder kind
met gekeurde fiets krijgt
een keuringsrapport mee.

Kinderboekenweek
3 oktober is de kinderboekweek gestart.
De kinderboekenweek gaat over
vriendschap (kom erbij). We hebben
vriendschapsarmbandjes
gemaakt, het boek Kom erbij
gelezen en we schrijven
allemaal in het vriendenboekje van Puk. Als afsluiting
mochten we een voorstelling
van Jinky’s Mikmak bekijken in het
speellokaal, samen met groep 1 en 2!
Voorleesuurtje Naoberhoeve
Afgelopen dinsdag zijn we naar het
voorleesuurtje geweest. We kregen een
verhaal te horen over een uil die zijn
mama kwijt was. Daarna mochten
we zelf een uil knutselen.
Belangrijke data:
22 oktober t/m 26 oktober herfstvakantie
22 november muziek op schoot
(Naoberhoeve)
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