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Kinderboekenweek 
We hebben een hele leuke 
Kinderboekenweek gehad! Naast de 
voorstelling van Jinky’s Mikmak in groep 1 
en 2 en de voorstelling van de goochelaar 
in groep 3 en 4 hebben we nog een aantal 
andere dingen gedaan. Dagelijks is er extra 
voorgelezen door de leerkrachten. Ook 
ging de bel iedere dag op een onverwacht 
moment, waarop iedereen alles liet voor 
wat het was en de leerkracht in de groep 
een kwartier ging voorlezen. 
Dinsdag zijn groep 3 t/m 8 naar het 
Bargerveen geweest. Een hele belevenis!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de groepen zijn mooie dingen gemaakt 
in het thema Gi-ga-groen. In groep 8 
worden heuse vulkanen gebouwd!  
Vandaag is de Kinderboekenweek voor 
groep 1 t/m 4 afgesloten in het 
speellokaal. Juf Aaltje heeft het 
prentenboek ‘Liefie, ik ben thuis!’ 
voorgelezen. Morgenmiddag wordt de 
Kinderboekenweek voor groep 5 t/m 8 
afgesloten met de voorleeswedstrijd. De 
winnaar van de voorleeswedstrijd van 
groep 7 of 8 mag naar de voorronde in de 
bibliotheek in Emmen. 
  

Nieuwe meubels 
Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd 
zal er een middag zijn waarop u de 
meubels en andere zaken die wij gaan 
verkopen kunt bekijken en als u mee wilt 
dingen uw naam in een bakje kunt 
stoppen. De prijzen zullen bij de 
klasdeuren hangen. Via loting zal er een 
naam uit het bakje gehaald worden. Na 
betaling kunt u de kast, stoel of wat u 
maar heeft gekocht op komen halen op de 
donderdag of vrijdagochtend voor de 
kerstvakantie. Heeft u belangstelling? 
Dan bent u welkom op maandag 31 
oktober tussen 14.30 uur en 16.00 uur. 
 

Verlof aanvragen 
Af en toe krijgen we een vraag of een kind 
een dag verlof mag. Dit moet schriftelijk 
zes weken van tevoren aangevraagd 
worden bij de locatiedirecteur Aaltje 
Bosma. Formulieren hiervoor kunt u ook 
via de mail aanvragen. Wij houden ons 
aan de verlofregels zoals door de wet 
vastgesteld. Wilt u meer informatie, loopt 
u dan even binnen bij onze directeur. 
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Herinnering:  
Vrijwillige ouderbijdrage 

Wellicht is het even aan uw aandacht 
ontsnapt, maar graag ontvangen we de 
vrijwillige ouderbijdrage à € 17,50 z.s.m. 
op bankrekening NL03 RABO 
0317655795 ten name van 
Schoolvereniging obs de Anbrenge te 
Erica, onder vermelding van de naam en 
groep van uw kind(eren). Van de 
ouderbijdrage bekostigen wij allerlei 
activiteiten voor uw kind(eren) op school, 
zoals Sinterklaas, kerst, laatste schooldag 
etc. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. Als u vragen heeft over de 
vrijwillige ouderbijdrage kunt u een mail 
sturen naar anbrenge@oo-emmen.nl. 
 

Folder Geldloket Emmen 
Doordat alle prijzen stijgen, wordt het 
soms lastig om rond te komen. Het 
Geldloket Emmen kan u van advies 
voorzien. Informatie kunt u vinden in de 
bijlage. 

 
Belangrijke data in oktober 
17-21 Herfstvakantie 

 

24 Start thema Huis en thuis 
 

27 Bag2School 
 
Leerlingenraad 
 
GMR-vergadering onderwijstijd 

 
Belangrijke data in november 
09 Schoolontbijt 

 

11 Sint-Maarten 
 

12 Intocht Sinterklaas Nederland 
 

14 Vergadering Oudercommissie 
 

17 Rapport mee naar huis 
 

18 Oudergesprekken  
 

19 Oudergesprekken 
 

24 Leerlingenraad 
 

28 MR vergadering 
 

30 Pietenochtend 
 

 
 
 
Het team van obs de Anbrenge 
wenst u een hele fijne en hopelijk 
zonnige herfstvakantie! We zien de 
kinderen graag weer op maandag 
24 oktober. 
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