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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Sinterklaasfeest
Wat was het weer een mooi feest! De
pieten kwamen vol stress op school: ze
waren de Sint kwijt… Na hard roepen en
veel zingen kwam Sinterklaas plotseling uit
school. Hij sliep af en toe al op school en
was hartstikke moe van het harde werk.
Ook deze nacht had hij op de Anbrenge
geslapen, maar had zich verslapen.
Iedereen was blij dat hij er toch was en we
hebben hem met zijn allen toegezongen.
Heel erg leuk en gezellig dat er zoveel
ouders waren om de goedheiligman te
begroeten. Na de begroeting hebben we
hem met de kinderen samen nog een
hartelijk welkom gegeven in het
speellokaal.

Daarna is Sinterklaas met zijn pieten nog
alle groepen langs gegaan. Het was erg
gezellig en iedereen heeft enorm genoten!

Kerstviering
De oudercommissie tovert de school deze
week weer om van Sinterklaas naar Kerst.
Dit jaar organiseren wij voor de leerlingen
een kerstdiner op donderdag 20
december. We willen dit graag weer doen
in de vorm van een kerstbuffet.

Binnenkort ontvangt u een brief met de
nodige informatie. We hopen op uw
medewerking. Denk u er dan aan
eventuele diëten van de leerlingen aan de
betreffende leerkracht door te geven?

Kerstbomenactie!
Denkt u bij het aanschaffen van uw
kerstboom binnenkort even aan
onze school? Als u een kerstboom koopt
bij kwekerij Hofstede “Het
Amsterdamscheveld”, dan ontvangt u
10% korting en de school ontvangt een
bijdrage per verkochte boom!

‘Emmen on Ice’
Maandag 10 december gaan de kinderen
van groep 6, 7 en 8 naar ‘Emmen on Ice’
(schaatsen op het Raadhuisplein in
Emmen). We gaan van 11.00 uur tot 12.00
uur schaatsen. Er zijn ijshockey- en
kunstschaatsen aanwezig, maar indien
kinderen zelf in het bezit zijn van dit type
schaatsen, wordt aangeraden deze zelf
mee te nemen. Het dragen van
handschoenen tijdens het schaatsen is
verplicht!

Roulatiesysteem schoolreizen
Vanuit de MR kwam de vraag of we niet
eens andere schoolreizen wilden
organiseren, omdat de groepen steeds
naar dezelfde locaties gaan. Dit behoeft
enige uitleg: voor de kinderen is het wel
een nieuwe locatie, want ze gaan niet
twee keer naar hetzelfde. En ze kijken er
vaak naar uit, omdat ze van andere
groepen horen hoe leuk het is.
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Als team kijken we naar de locatie zelf,
naar de prijs, naar de veiligheid en of het
aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Dit
gaat ook niet over één nacht ijs. Als er
nieuwe ideeën zijn, zijn deze natuurlijk
altijd welkom, maar ook hier zijn we als
team jaarlijks mee bezig. Mochten er nog
vragen over zijn, loopt u dan even binnen!

Wij wensen jullie een hele
fijne Sinterklaasavond toe!
Team obs de Anbrenge
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