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Thema Feest
Deze week is in alle groepen het thema
Feest geopend. Er kwam een rare gast met
een suikerbiet als lampion voorbij, de
polonaise werd gedanst, iemand met een
een koffer met verhalen heeft
verteld over Europese feesten en in
hoeken is gewerkt aan het thema.
We houden u op de hoogte via
KlasBord!

Techniek/themalokaal
Met hulp van een aantal ouders is de
zeecontainer die wij gebruiken als opslag
flink opgeschoond. Nu kunnen we starten
met het opruimen en inrichten van het
techniek/themalokaal achter in de school.
Voor de inrichting maken we onder
andere gebruik van het budget van
BagtoSchool. In de planning staat
bijvoorbeeld een oven met werkblad en
een groot whiteboard waar kinderen hun
werkjes op kunnen hangen. Het
thematisch werken krijgt steeds meer
vorm op school en het techniek/themalokaal zal hier een goed vervolg op zijn!

Participatiewebshop gemeente
Emmen

Nationaal schoolontbijt op
7 november
Meer dan een half miljoen kinderen
schuiven in de ontbijtweek aan tafel op
bijna 2500 basisscholen in heel Nederland.
Ook wij doen mee op de Anbrenge en wel
op woensdag 7 november. Uw kind hoeft
’s morgens thuis niet te ontbijten, want dit
gebeurt in de klas. Gezellig met elkaar
ervaren hoe leuk en belangrijk het is om
de dag gezond te starten. Meer informatie
vindt u in de bijlage of op
www.schoolontbijt.nl.

Fietskeuring
Afgelopen dinsdag heeft, ondanks het
gure weer, de fietskeuring
plaatsgevonden. 53 kinderen hebben hun
fiets laten keuren. Als aandachtpunt kwam
vooral naar voren dat kinderen twee
reflectoren per band moeten hebben,
tenzij er een reflectiestreep op de band
zit. Her en der ook nog een paar nieuwe
batterijen in de lampen en dan zijn deze
fietsen herfst- en winterproof.

Sommigen van u hebben recht op de
participatie- of stimuleringsregeling van de
gemeente en kunnen op die manier een
bijdrage ontvangen voor schoolgaande
kinderen. Informatie hierover kunt u
vinden op:
https://participatiewebshop.emmen.nl/ho
me.html
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Workshop bibliotheek Emmen
De bibliotheek organiseert op woensdag 7
november een workshop Coderdojo, met
het thema Ozobot, voor kinderen van 8-14
jaar. In de bijlage vindt u een flyer over
deze workshop.

Yoga

Belangrijke data november

Home-Start heeft in samenwerking met
Welzijngroep Sedna, M&Gezond!, de
Naoberhoeve Erica en Yogalerares Coby
Sterenborg de mogelijkheid gevonden om
tegen betaling van 1 euro per keer
mensen 1 uur per week yoga te kunnen
geven. Dit met als doel de verbetering van
hun welzijn, ademhaling en algemene
gezondheid. Daarnaast de mogelijkheid
andere mensen te ontmoeten. De les
wordt afgesloten met een
ontspanningsoefening en een kopje thee.
De startdatum is 5 november. Meer
informatie vindt u in de bijlage.
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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

Sint Maarten

19

Inloopavond

Vanuit een aantal ouders kwam de vraag
wanneer er Sint Maarten gelopen wordt
op Erica, aangezien 11 november op een
zondag valt dit jaar. In overleg met de
andere scholen adviseren wij om op
zaterdag Sint Maarten te gaan lopen. Er
worden al mooie lampionnen gemaakt op
school en wij wensen alle kinderen (en
ouders) een fijne avond toe!

21

Schoonmaakavond

22

MR vergadering

23

Rapport mee

26

Contactavond

27

Contactavond

28

Pietenochtend

Alvast een fijn weekend gewenst!
Team obs de Anbrenge
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