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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

KlasBord
KlasBord heeft de app een update
gegeven en hierdoor ontvangen
verschillende mensen geen
pushmeldingen meer. Wilt u dit oplossen
dan kunt u dit doen door een keer
handmatig KlasBord te openen. Als dit niet
werkt adviseren wij om de app opnieuw te
installeren en de pushmeldingen aan te
zetten in de app.

Cito M-toetsen

Culturele educatie atelier Abel

De afname van de Cito M-toetsen begint
volgende week en duurt ongeveer drie
weken. Tandartsbezoeken e.d. graag
zoveel mogelijk na schooltijd plannen.

Vorige week is Elsbeth van Beilen van
atelier Abel op school geweest en heeft in
groep 3, 4 en 5 lesgegeven. De kinderen
hebben informatie gekregen over Erica
(Erica lekker water en het tegelhuisje) en
zijn vervolgens hier mee aan de slag
gegaan. Er zijn mooie producten
uitgekomen en de kinderen hebben
geleerd over de eigen omgeving: het
mooie Erica!
Wie van de ouders wil het voetbaltoernooi
op Goede Vrijdag (19 april) organiseren en
begeleiden?
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Puppyvoetbal SC Erica

We hebben een versje geleerd over een
sneeuwman:

SC Erica gaat weer
beginnen met
puppyvoetbal. Dit is
geschikt voor kinderen
in de leeftijdscategorie
van 4 tot 6 jaar. Hierin
kunnen de kinderen
spelenderwijs in aanraking komen met het
voetbal. Dit gebeurt onder leiding van
trainer Jan van der Berg.
De trainingen zijn op de woensdagmiddag
van 16:00 uur tot 17:00 uur. Dit gaat
starten als er 6 aanmeldingen zijn in maart
2019. Wil je ook een keer meedoen met
puppyvoetbal dan kun een keer proef
trainen, meld je dan even aan via Monique
Rolink. De trainingen zijn op het
kunstgrasveld van SC Erica op sportpark de
Veenschappen. Als het je goed bevalt dan
kun je een lidmaatschap formulier invullen
en lid worden van SC Erica. De contributie
bedraagt Є 5,00 per maand. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
de coördinator van het puppyvoetbal
Monique Rolink tel: 06-30816067 of mail
moniquerolink@hotmail.com.

Deze week ging het kringgesprek over wat
warm en wat koud is. We voelden aan
ijsblokjes, (warm/koud) water en ook
hebben we verschillende plaatjes
gesorteerd over of het warm of koud was.

Mondademen

Voorleesdagen

Zit uw kind vaak met de mond open?
Dit kan invloed hebben op de
mondspieren, de spraak of de stand van
het gebit. Wat kunt u thuis doen? Tips en
trucs kunt u lezen in de bijlage van de GGD
over mondademen.

Volgende week woensdag starten de
nationale voorleesdagen. Wij zullen hier
uiteraard ook aan mee doen. Het
prentenboek dat dit jaar centraal staat is
‘Een huis voor Harry’.

Voorschool de Anbrenge
Thema: winter

Dag meneer de sneeuwman,
waar kom je vandaan?
Dag meneer de sneeuwman,
blijf maar staan.
Hier heb je een bezem,
je jas en je hoed.
Dag meneer de sneeuwman,
het staat je goed!

Afscheid
We hebben afscheid genomen van
Maximilian, Sem en Mathijs, want ze gaan
naar groep 1. Wij wensen alle drie een
fijne tijd op school.

Koud buiten
Denkt iedereen aan handschoenen, sjaal
en muts? Het wordt kouder buiten.

Op donderdag 24 februari hebben
we een voorleesontbijt op de
voorschool. Iedereen mag in
pyjama/badjas of onesie komen.

We zijn begonnen met het thema winter.
Afgelopen week hebben we ons bezig
gehouden met een kringgesprek over oud
en nieuw. Ook hebben we pinguïns
geknutseld en gespeeld met sneeuw
(bloem).
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