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Verkeersvoorstelling 
Ik zie, ik zie, wat jij niet zag. Dit is de titel van 
de verkeersvoorstelling waar groep 7 en 8 
naar hebben gekeken. Er werd op een 
grappige, maar ook serieuze manier gespeeld 
dat het nodig is om altijd goed op te letten in 
het verkeer. De kinderen vonden het erg 

interessant en leuk. 
 

 
 

Kapper in de klas 
Schoolbreed werken we aan het thema School 
en werk. Bij de kleuters leren we veel over de 
kapper. Vandaag was er een echte kapster op 
school! De kapster vertelde veel en de 
kinderen konden laten horen dat ze ook al 
veel geleerd hadden. Het mooist van alles: alle 
kinderen mochten één voor één bij de kapper 
komen! Wat een pret!  
 

 

 

 
 

 
 
Auto’s parkeren brengen/halen 
Verzoek om als u de kinderen komt brengen 
of halen met de auto, niet op de uitrit van 
onze overburen te gaan staan. Graag parkeren 
aan de kant van school of op de 
parkeerplaatsen. Dank voor uw medewerking. 
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Slangen op school! 
Onze stagiair meester Tim had vandaag een 
deel van zijn slangen mee naar school. Hij 
vertelde er in alle groepen vol passie over en 
de kinderen mochten de slangen ook 
voorzichtig aanraken. Ontzettend leuk, maar 
ook best spannend voor een aantal kinderen 
(en juffen). In groep 2 was het extra 
interessant: één van de slangen ging op dat 
moment vervellen! Veel geleerd dus ook. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Danslessen studio 7 
Studio 7 biedt weer kinderdanslessen aan op 
Erica in ‘t Schienvat! 
-Di. klassiek ballet vanaf 6 jaar 16.00-17.00 
-Wo. Streetdance 6-9 jaar 16.30-17.30 
-Wo. Streetdance 10+ 17.30-18.30 
-Vr. Kleuterballet 3,5-5 jaar 15.00-15.45 
-Vr. Dance4fun! v.a 9 jaar 16.00-17.00 (bijna 
VOL) 
-Vr. Musical v.a 8 jaar 17.00-18.00 
-Zo. Kids Strong v.a 7 jaar 11.00-12.00  
Een aantal lessen zijn reeds gestart, maar 
enkele staan nog in de wacht, want er zijn 
minimaal 6 leerlingen nodig om de les te 
starten. En met 15 à 16 leerlingen zit een les 
VOL. Dus meldt je gauw aan voor een GRATIS 
proefles. 
Via Stichting Leergeld kunnen kinderen ook 
aangemeld worden om bij ons te 
sporten/dansen! 
Voor meer info en/of aanmelden kunt u 
terecht via studio.7@live.nl 

 

Flyer Stichting Knip 
Stichting Knip start in maart met 
bijeenkomsten om inkomsten en uitgaven 
inzichtelijk te maken. Deze bijeenkomsten zijn 
gratis. Zie de flyer in de bijlage. 

 

Muziekinstrumenten sponsorloop 
De leerlingraad, bestaande uit Bram, Liam, 
Jesmay, Mick, Lyan en Floran is vorige week 
naar het ECA (Expertise Centrum voor 
Anderstaligen) geweest om muziekinstru-
menten te overhandigen aan de Oekraïnse 
kinderen. De kinderen van het ECA hadden 
ook iets moois voor ons. Dit hangt ondertus-
sen in de gang van de school. Op de volgende 
pagina de verhalen van de leerlingenraad. 
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Het expertise centrum 
Geschreven door: Bram en Liam, groep 6 
We hebben verschillende instrumenten naar 
het ECA (Expertisecentrum voor anderstaligen) 
gebracht. We moesten daar aan een tafel 
zitten en van elke groep kwamen daar 2 
kinderen bij zitten. We hebben sambaballen, 
boomwhackers, triangels, diverse trommels en 
nog meer naar toe gebracht. De kinderen 
waren allemaal superblij en heel dankbaar. 
We werden hier heel blij van.  
We zijn van mening dat we best nog wel eens 
een keer een soortgelijke actie zouden kunnen 
doen, want het voelt goed om mensen te 
helpen!!! 
Groetjes Bram en Liam 
 
Over het ECA  
Geschreven door: Mick en Jesmay, groep 7 
De leerlingenraad was bij het ECA in Emmen. 
Dat is een school voor kinderen van een 
oorlogsgebied. Hier zijn wat feitjes:  
1. het is heel erg groot er zitten 140 kinderen 
en er zijn 9 klassen 
2. ze leren meteen Nederlands en Engels zodat 
ze met andere kunnen communiceren  
3. wist je nog toen we rondjes renden? Dat 
was voor die instrumenten die we gaven!!  
4. we mochten bij klassen kijken hoe kinderen 
Nederlands en Engels kregen. De leraar tikte 
een plaatje aan en toen moesten ze het 
nazeggen. Dat was het, tot de volgende keer! 

 
Geschreven door Lyan en Floran, groep 8 
Wij zijn vorige week woensdag met de 
leerlingenraad naar het ECA (Expertise 
centrum andertaligen) geweest om 
muziekinstrumenten langs te brengen. We 
hadden een tijdje terug een sponsorloop 
gedaan voor het ECA . We hebben daarmee 
veel geld opgehaald. Toen we daar naar toe 
gingen hadden we een grote doos vol met 
muziekinstrumenten mee, en toen moesten we 
aan een grote tafel zitten. Er kwamen toen 
allemaal kinderen van het ECA aan uit 
verschillende klassen. Toen mochten al die 
kinderen de doos openmaken en 
muziekinstrumenten er uit halen. Ze waren er 
erg blij mee! En hadden een bedankje 
gemaakt. Toen gingen ze ons bedanken in het 
Nederlands en allemaal in hun eigen taal. Ze 

gingen terug naar de klas met een paar 
muziekinstrumenten om het aan de klas te 
laten zien. Toen kregen wij een rondleiding. De 
school was groter dan de Anbrenge!  Toen 
waren we weer terug en kregen informatie. 
Hier wat informatie: 

• Op de school zitten 150 leerlingen 
• Na een schooljaar gaan alle leerlingen 

naar een echte basisschool of 
middelbare school 

• Op het ECA leren de kinderen goed 
Nederlands 

• Er zijn 9 groepen 
• Op het ECA zitten kinderen die 

toestemming hebben om langer in 
Nederland te blijven. En bij het AZC 
(asielzoekerscentrum) zit ook een 
school, maar daar zitten kinderen die 
waarschijnlijk terug moeten naar hun 
eigen land of ander land. 

 

 
 

Belangrijke data in januari 
23 Start toetsen Leerling in Beeld 

26  Ontruimingsoefening ’s middags 
onder schooltijd 

26 Leerlingenraad 

30 Laatste week Leerling in Beeld 

 
 
 


