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Aanmelding nieuwe leerlingen 
Wij zijn op dit moment alweer druk bezig met 
het voorbereiden van schooljaar 2023-2024. 
Aan de hand van de kinderen die ingeschreven 
staan voor dit schooljaar en volgend 
schooljaar (september 2023 tot juli 2024) 
maken wij het formatieve overzicht. Dit houdt 
in dat we kijken naar hoeveel groepen we 
kunnen maken en hoe we deze gaan indelen. 
Het is dus voor ons belangrijk om te weten 
welke leerlingen er komen tot juli 2024. 
 
Gaat uw kind ook naar school voor juli 2024 
en heeft u uw kind nog niet aangemeld? Loopt 
u dan even binnen bij mij of stuur een mail 
naar a.bosma@oo-emmen.nl. Ook als uw kind 
in het najaar van 2024 4 wordt, kunt u het al 
inschrijven. Alvast dank! 
 
Hartelijke groet, 
Aaltje Bosma 
 

Ouders gezocht Oudercommissie 
De oudercommissie (activiteiten-commissie) is 
op zoek naar nieuwe leden.  
Deze commissie bestaat uit een aantal actieve 
en enthousiaste ouders van de kinderen van 
de Anbrenge. Zij verzorgen (in overleg met de 
leraren) de activiteiten op school.  
1x per 8 weken is er een vergadering waarbij 
je aanwezigheid wordt gewaardeerd. Als lid 
van de activiteitencommissie zijn je taken: 
meedenken, organiseren, voorbereiden en 
uitvoeren.  
Spreekt bovenstaande je aan? Dan zien we je 
aanmelding graag tegemoet. Je mag een mail 
sturen naar Aaltje Bosma: a.bosma@oo-
emmen.nl  

 

 
 
 
 

 
Ontdekatelier groep 1 en 2 
Groep 1 en twee hebben drie workshops in 
het speellokaal in de vorm van een 
ontdekatelier. Het bijzondere aan de 
werkwijze "Begrijpen met je handen" is dat 
leren, vrij spel en verbeeldingskracht samen 
komen. Kinderen zijn betrokken omdat ze de 
ruimte krijgen om eigen ideeën te volgen. De 
verschillende resultaten van deze beeldende 
lessen tonen een rijk creatief proces. De 
kinderen vonden het erg leuk. 

 
 
Schoolfotograaf 
De ouderraad heeft ‘De nieuwe 
schoolfotograaf’ uitgekozen als fotograaf 
voor dit schooljaar. Deze zal op donderdag 
30 maart foto’s komen maken van de 
kinderen individueel, de groep en 
broertjes/zusjes (ook jongere en oudere 
broers en zussen die niet op de Anbrenge 
zitten kunnen samen op de foto). 
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Schoolplein 
De oudercommissie is begonnen met het 
maken van een plan voor het opnieuw 
inrichten van ons schoolplein. De 
afgelopen jaren is er flink gespaard met 
verschillende acties (o.a. de bingo, de 
kerstkransenactie, Bag2School) en 
hierdoor kan er nu actie ondernomen 
worden. Er is toestemming van ons 
bestuur en het plan is gepresenteerd in de 
MR, OC en de leerlingenraad.  De 
leerlingenraad heeft komende woensdag 
nog overleg met de ouders van de OC die 
het plan hebben gemaakt. We vinden de 
stem van de kinderen erg belangrijk! 
Binnenkort volgt een concreter plan en zal 
er ook een beroep gedaan worden op 
ouders om te helpen. We hopen er samen 
een prachtig plein van te maken! 
 

Folder buurtsportcoach  
In de bijlage vindt u een folder van de 
buurtsportcoach. Hierin informatie over 
een zwem/spelmiddag in het zwembad op 
woensdag 1 maart (in de vakantie). Ook is 
er informatie over een aquasportmiddag. 
 

 
Elk jaar vieren we de Nationale 
Voorleesdagen. Speciaal voor peuters en 
kleuters, want je kunt niet vroeg genoeg 
beginnen met voorlezen. Zo bevorderen we 
het voorlezen aan kinderen die dat zelf nog 
niet kunnen en zo worden kleintjes grote 
lezers. Dit jaar is het boek ‘’Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje” uitgekozen tot 
het prentenboek van het jaar. We hebben het 
natuurlijk feestelijke gevierd. Juf Aaltje kwam 
het boek voorlezen en daarna gingen we 
gezellig ontbijten met de peuters. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de BSO 
De BSO heeft de afgelopen weken gewerkt 
aan het thema ‘’Heksen’’.  

 
 
 


