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Thema Feesten
Na de herfstvakantie starten we met het
eerste thema van dit schooljaar: Feesten.
Alle scholen binnen ons cluster hebben dit
thema met hulp van Cedin voorbereid. We
volgen de opleiding OA2SE hiervoor.
Het project zal tot de kerstvakantie duren.
Hoe het project er voor de verschillende
groepen uit zal zien hoort u na de
herfstvakantie.

Wie brengt Sophie en wie brengt Bram
veilig naar school? Elke actie van een
ouder heeft direct effect op de
verkeersveiligheid. Komen de kinderen
wel op tijd én veilig op school?
De spelleider zet geregeld de voorstelling
stop en vraagt de leerlingen uit over het
gedrag van alle verkeersdeelnemers in de
voorstelling. Zijn zij attent en oplettend in
het verkeer? Hoe kan het anders en
beter? De acteurs spelen verder met de
opmerkingen en tips van de leerlingen. Zo
worden de leerlingen nog meer bewust
om zorgvuldig en met aandacht aan het
verkeer deel te nemen. “Omdat veiligheid
voorrang heeft”!

Lerarentekort

Ouderavond
Afgelopen maandag heeft de ouderavond
over sociale media en gameverslaving
plaatsgevonden op school. VNN en Bureau
Halt hebben voorlichting gegeven voor
een behoorlijke groep ouders. We hopen
dat deze ouders wat hebben gehad aan de
gesprekken en de tips. In de bijlage vindt u
de handout van de presentatie. Als u nog
vragen heeft over deze onderwerpen kunt
u altijd contact opnemen!

Als bijlage een brief van alle
schoolbesturen van de gemeente Emmen
over het (dreigende) lerarentekort. Op de
Anbrenge hebben we hier dit schooljaar
gelukkig nog niet mee te maken gehad.
Maar ook voor ons geldt dat er weinig tot
geen invalkrachten beschikbaar zijn indien
er ziekte is. Hoe hiermee om wordt
gegaan staat in de brief. Wij houden u
natuurlijk op de hoogte hierover!

Verkeerstheater

Klusvader of -moeder gezocht

Vrijdag 2 november zal verkeerstheater
Overstekend Wild een voorstelling
verzorgen voor groep 4, 5 en 6. De
voorstelling is een interactief theaterstuk;
serieus, speels en met humor. Twee
ouders, ieder uit een ander gezin hebben
problemen om het kind naar school te
brengen.

Wij zoeken een handige vader of moeder
die af en toe wat kleine klusjes op school
zou willen doen (iets ophangen, in elkaar
timmeren, helpen met de inrichting van
het techniek/themalokaal etc.). Bent u
handig en wilt u af en toe wel meehelpen?
Dan graag een mail naar
locatieleider@obs-anbrenge.nl.
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Fietscontrole
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen dat uw zoon of dochter 30 oktober
zijn of haar fiets kan laten keuren door
Veilig Verkeer Nederland. Even een
herinnering!

Belangrijke data november
1

Hoofdluiscontrole

2

Verkeerstheater groep 4, 5 en 6

5
7

Herkeuring
Drentsverkeersveiligheidslabel
Nationaal schoolontbijt

11

Sint Maarten

13

Start schoolfruit (di, woe, do)

17

Intocht Sinterklaas Nederland

19

Lootjes groep 5 t/m 8

19

Inloopavond

21

Schoonmaakavond

22

MR vergadering

23

Rapport mee

26

Contactavond

27

Contactavond

28

Pietenochtend

Herfstvakantie
van 22 t/m 26
oktober
Alvast een prettige vakantie
allemaal!
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