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De allerbeste wensen voor 2019! We
hopen dat iedereen een fijne
kerstvakantie heeft gehad en weer met
frisse zin is begonnen aan het nieuwe jaar!
Om dit jaar goed te beginnen zijn alle
leerlingen maandag ontvangen met een
glas ranja en een nieuwjaarsrolletje.
Samen is geproost op een heel goed
nieuwjaar. De Oudercommissie hierbij
bedankt voor het klaarzetten!

Kerstdiner
Het lijkt alweer een hele tijd geleden,
maar desondanks willen wij via deze weg
alle ouders bedanken voor de vele
heerlijke gerechten die zijn gemaakt voor
het kerstdiner. Zonder uw hulp kunnen wij
niet zo’n mooi feest organiseren op
school. Het was dan ook een zeer
geslaagde avond, met heerlijk eten en
vooraf mooie optredens in het
speellokaal.

Hoofdluiscontrole
Komende vrijdag 11 januari zal er weer
een hoofdluiscontrole plaatsvinden. Houdt
u hier rekening mee wat het haar van uw
kind betreft?
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Voorschool en inschrijven
basisschool
De voorschool op obs de Anbrenge draait
alweer een half jaar naar tevredenheid
binnen onze school. Wilt u uw kind
inschrijven? Dit kan vanaf 2 jaar bij de
voorschool en als u wilt ook meteen bij de
Anbrenge zelf. Voorschool de Anbrenge is
speciaal voor kinderen in de leeftijd van
2,5 tot 4 jaar. De kinderen worden
spelenderwijs voorbereid op de
basisschool en ontwikkelen sociale
competenties. Openingstijden:
Maandag 8.45 uur tot 11.45 uur
Dinsdag 8.45 uur tot 12.15 uur
Donderdag 8.45 uur tot 12.15 uur
Voor overige informatie zie de folder in de
bijlage.

Ik kijk er erg naar uit om bij jullie op school
te komen werken en hoop dat we er
samen een gezellige en leerzame tijd van
gaan maken! Groetjes Mariëlle.

Nieuwe leerlingen
Het afgelopen half jaar hebben we heel
wat nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen op de Anbrenge. Mika Prins,
Jaycen Kuipers, Finn Santen, Stijn van
Tellingen, Ryan Valke, Jazzlynn van den
Berg, Rob Pijnaker, Mathijs Prinsen,
Maximilian Mensing en Sem Gerfen in
groep 1, Fenne de Vries in groep 6 en
Leonie Raar in groep 8. We hopen dat
jullie het enorm naar jullie zin hebben bij
ons op de Anbrenge!

Twee turven hoog
De bibliotheek organiseert zaterdag 26
januari “Twee turven hoog”. Een
feestelijke dag voor baby’s, peuters en
kleuters. Deze activiteiten vinden plaats in
de bibliotheek aan het Noorderplein in
Emmen. Er zijn de hele dag diverse
activiteiten en actieve workshops.
Het volledige programma staat op
www.bibliotheekemmen.nl

Voorstellingen Cultuurmenu

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Bij deze wil in mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Mariëlle Brinks, ik ben 27
jaar oud. Ik woon samen met Jeroen, ons
dochtertje Tessa en ons hondje Otje “op
Erica”. Sinds 2014 ben ik werkzaam als
onderwijsassistent. Na de kerstvakantie
ben ik gestart als onderwijsassistent op de
Anbrenge. Ik zal voornamelijk bij de
kleuters ingezet worden.

De voorstelling De man met het stenen
hart wordt op maandag 14 januri
uitgevoerd voor groep 5 en 6. De
voorstelling Wat is er mis met mijn vis?
wordt op donderdag 31 januari voor groep
1 en 2 gespreeld door Theater Krijt. Beide
voorstellingen zijn onder schooltijd in CBS
Willem Alexander. Groep 4 en 7 zullen dat
moment samen op school in één lokaal
zijn. We wensen ze alvast veel plezier!
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Kerstbomenactie
Familie Hofstede heeft de opbrengst van
de Kerstbomenactie verdubbeld. We
hebben € 100,- ontvangen. Geweldig! Heel
erg bedankt!

U kunt nog veel meer informatie vinden op
www.slaapoefentherapie.nl of
www.smcnoord.nl . U kunt ook altijd contact
opnemen via 0618261182 of mailen via
anneloes@smcnoord.nl

Belangrijke data in januari
Datum
7
7
8
11
14
14
vanaf 21
21
23
28
31
31

Activiteit
Nieuwjaarsborrel gr. 1 t/m 8
typecursus
Workshop zwerfafval groep 3
Hoofdluiscontrole
Voorstelling groep 5/6
OC vergadering
Afname Cito M-toetsen
typecursus
Studiedag leerkrachten
Kinderen vrij!
Schoonmaakavond
Voorstelling groep 1/2
MR vergadering

Slaapproblemen bij kinderen
Mijn naam is Anneloes van Brenk en ik ben
kinderoefentherapeut i.o. en werk bij
SMCnoord in Erica. Naast dat wij kinderen met
orthopedische, pathologische of motorische
problemen zien heb ik mij ook gespecialiseerd
in slaapproblemen bij kinderen.
Veel kinderen kampen met slaapproblemen.
Denk hierbij aan 30 % van de kleuters en 25 %
van de schoolgaande kinderen.
Slaapproblemen kunnen vervelende gevolgen
die vooral gedurende de dag tot uiting komen.
Denk hierbij aan: extreem druk gedrag,
extreme vermoeidheid, impulsiviteit
leerproblemen, problemen met motoriek,
overgewicht, etc. We slapen 1/3 van ons
leven. Slaap is een essentieel belang. Ik
behandel kinderen tussen de 0-18 jaar u kunt
hierbij denken aan: huilbaby’s, peuters die
niet naar bed willen, nachtelijke angsten,
heftig dromen, doorslaapproblemen of vroeg
wakker wordt problemen en pubers die niet
uit bed kunnen komen. Maar ook kinderen
met Autisme/ASS of ADHD i.c.m.
slaapproblemen.
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