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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Rapport en contactavonden
 Het eerste rapport gaat op vrijdag
23 november mee naar huis.
 De contactavonden zijn op 26 en
27 november. Deze week ontvangt
u de uitnodiging voor het
“tienminutengesprek”

Sinterklaas
Afgelopen maandag is onze school in
Sinterklaassfeer gebracht door ouders.
Het ziet er weer gezellig uit!
Op woensdag 28 november hebben we
een Pietenmorgen voor de kleuters. We
maken er weer een leuke tijd van!

Schoonmaakavond
Afgelopen woensdagavond hebben een
aantal ouders weer een stuk van de school
schoongemaakt. Hartelijk dank hiervoor!

Edukans Schoenmaatje
Alle groepen, inclusief de voorschool,
hebben prachtige dozen gemaakt voor
Stichting Edukans. Deze dozen zijn ook
goed gevuld, dank daarvoor.

Wereldrecord schoenzetten
Vanmorgen hebben we bezoek gehad van
pieten uit het Sinterklaashuis Emmen. Zij
willen graag dat iedereen zijn schoen
(voorzien van naam en adres) komt
brengen op vrijdagavond of zaterdag in
het Sinterklaashuis, zodat het
wereldrecord schoenzetten verbroken kan
worden. Deze is nu in handen van België.
De schoen kan na zaterdag, gevuld met
iets lekkers, weer gehaald worden. Alle
kinderen hebben nog lekkere peternoten
gekregen van de pieten!
Samen maken we nu heel veel kinderen
blij die bijna niets zelf hebben en nu een
prachtig gevulde doos krijgen van de
kinderen van de Anbrenge. Zodra de
dozen verstuurd zijn door de stichting
horen wij naar welke landen de dozen
verscheept worden. Dit hoort u op een
later moment nog van ons!
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Activiteiten bibliotheek Emmen

Drents Verkeersveiligheidslabel

De bibliotheek organiseert op zaterdag 24
en vrijdag 30 november activiteiten voor
kinderen. In de bijlage vindt u een flyer
met de informatie over “het Kindercollege
over smaak” en over de workshop
“Herftstlichtjes maken”.

Het is alweer even geleden, maar we zijn
er zeker erg trots op: op maandag 5
november hebben we verlenging gekregen
van het Drents Verkeersveiligheidslabel op
obs de Anbrenge!

Verkeerssituatie centrum Erica
Vorige week heeft Aaltje (na overleg met
onze verkeersouders René Raad) een
gesprek gehad met de dorpsraad. In dit
gesprek zijn aandachtpunten toegelicht
door de dorpsraad. Binnenkort krijgt u
hiervan nog een huis-aan-huis-schrijven.
Onderstaande punten zijn besproken
(deze punten zijn eerst met de
verkeersdeskundige van de gemeente
Emmen met de dorpsraad besproken):
- Bruine verwijsborden: dit is een extra
veiligheidsmaatregel. Doordat je echt
moet stilstaan wordt er beter
uitgekeken.
- Zebrapad: schijnveiligheid, veel
mensen rijden alsnog door terwijl
men zich veilig waant. Vanuit de
dorpsraad is er op twee momenten
geturft (vrijdagmiddag en
woensdagmiddag na schooltijd) en
beide keren kwam men op 4 kinderen
zonder ouders en 6 kinderen met
ouders die oversteken op dat punt.
Dit is zeer weinig, dus blijkbaar
hebben alle andere kinderen en
ouders al een andere route.
- Potloden: deze zijn niet voor de
Brummelbos, maar voor de route naar
sportpark/zwembad/school. Dus een
route waar vaak veel kinderen langs
gaan. Als je er meer van in het dorp
zet is het effect weg.
- Voorrang Havenstraat: hele
Havenstraat is inderdaad een
voorrangsweg.

Meedraaien nieuwe kleuters
Er is wat verwarring over het aantal
momenten dat kleuters meedraaien in
groep 1 om alvast te wennen. Dit was
voorheen 10 dagdelen. Normaliter draaien
kinderen 5 dagdelen mee voordat ze naar
school gaan, vooral ook omdat veel
kinderen naar de voorschool gaan. Dit is
dan nu ook vastgesteld beleid binnen de
school. Een aantal kinderen draaien nog
10 dagdelen mee, omdat dit nog was
afgesproken met de ouders. In speciefieke
gevallen kunnen we afwijken van het
vastgestelde aantal dagen. Indien hier nog
vragen over zijn mag u natuurlijk altijd
even binnenwandelen bij Aaltje Bosma,
locatiedirecteur.

Belangrijke data in december
23 november
26 november
27 november
28 november
29 november
4 december
6 december
10 december
17 december
20 december
21 december
21 december

Rapport mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Pietenochtend gr. 1/2
GMR
Sinterklaas op school
Kerstversiering door OC
Vergadering OC
Jeugdverpleegkundige
groep 7
Kerstviering op school
Spelletjesmiddag
groep 5 t/m 8
onderbouw 12.00 uur
bovenbouw 14.30 uur
Kerstvakantie!
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