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obs De Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Inloopmiddag, rapport en
contactavonden
Zoals in de nieuwsflits genoemd:
 De inloopmiddag is op maandag 19
november van 14.30 tot 15.30 uur.
De leerlingen kunnen dan zelf hun
ouders vertellen over hun werk op
school. De kleuters en hun ouders
zijn welkom van 12.00 tot 13.00
uur, aangezien zij ’s middags vrij
zijn.
 Het eerste rapport gaat op vrijdag
23 november mee naar huis.
 De contactavonden zijn op 26 en
27 november.

Sinterklaas
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas in
Nederland aan. Een weekje later kunnen
we hem op Erica verwelkomen. De sint
komt met de boot aan en stapt uit aan de
zuidkant van het kanaal, Verlengde Vaart
Zuidzijde, dus even voor de brug. Een brief
hierover aan de kinderen is al meegegaan.
Strookjes met opgave voor een activiteit
voor de Sint kunnen worden ingeleverd bij
de leerkracht. Onze oudercommissie gaat
maandag a.s. de school in sinterklaassfeer
omtoveren. Dat gaat er weer gezellig
uitzien!

Heel terecht werd er door een ouder
opgemerkt dat bleekserderij geen fruit is.
Dat klopt. Dit komt doordat het project
van oorsprong het ‘gruiten’-project
(groenten+fruit) was. Af en toe zit er dus
ook groente bij als bleekserderij of een
wortel. Ook dit gaan we natuurlijk
proeven, maar als uw kind iets echt niet
lust, mag het het zelf meegebrachte fruit
of gezonde boterham eten.

Bag2School
De Bag2Schoolactie was een groot succes!
Er zijn erg veel zakken met kleding
gebracht. Hartelijk dank hiervoor! De
opbrengst van deze actie was 401,40 euro.
Dit bedrag gaan we besteden aan de
inrichting en aankleding van het thema/technieklokaal. Ouders van de
Ouderraad: bedankt voor jullie hulp!

Schoolfruit
We zijn nu een week onderweg met het
schoolfruit en de meeste kinderen
smikkelen heerlijk van het lekkere fruit dat
geleverd wordt. Komende week hebben
we op dinsdag bleekselderij, woensdag
ananas en donderdag een peer.
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Schoonmaakavond
Op woensdagavond 21 november is de
tweede schoonmaakavond van dit
schooljaar gepland. We zijn erg blij met de
hulp die we van de ouders krijgen; de
school ruikt lekker fris de volgende dag!
De ouders die er zijn kunnen nog wel wat
ondersteuning gebruiken, dus als u zin
heeft om te helpen bent u
woensdagavond van 18 uur tot maximaal
19.30 uur van harte welkom!

Leerlingenraad
De komende week zal onder andere in het
teken staan van de verkiezingen van de
leerlingenraad. Een leerlingenraad is een
groepje leerlingen (vertegenwoordigers
uit groep 6, 7 en 8) dat meepraat over wat
er op school gebeurt of nog moet
gebeuren. Ook helpen ze bij de organisatie
van bepaalde activiteiten.
Eén keer per maand komt de
leerlingenraad bij elkaar en praat samen
met juf Aaltje over bepaalde onderwerpen
die spelen binnen de school. Ze beslissen
dus mee over wat er gebeurt of gebeuren
moet. Niet alles zal geregeld kunnen
worden, maar ook daar leert iedereen
weer van!
Na de verkiezingen zal de raad zich aan u
voorstellen in de nieuwsbrief.
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