
Anbrenge-Nieuws 
 Schooljaar 2022 - 2023, nr. 16, maart 2023 
                         obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen” 
 

Nieuwsbrief obs de Anbrenge, Semsstraat 2, 7887 AD Erica. 
tel: 0591-301824  website: www.obs-anbrenge.nl  

 

 

 

Voorleeswedstrijd 
Als afsluiting van de Kinderboekenweek in 
oktober hadden wij een voorleeswedstrijd in 
het speellokaal. Daarbij is Jort uit groep 7 
voorleeskampioen van de Anbrenge 
geworden. Gisteravond was het dan zover en 
mocht Jort meedoen aan de voorleeswedstrijd 
van de gemeente Emmen. Hij was wat 
zenuwachtig, maar heeft het ontzettend goed 
gedaan. We zijn er trots op dat Jort onze 
school zo goed heeft vertegenwoordigd! 
 

 
 

Social Schools 
Het is nog even wennen, maar het wordt 
steeds gemakkelijker: het gebruik van 
Social Schools. Er zijn meerdere 
mogelijkheden voor u binnen Social 
Schools. Wij zetten ze even voor u op een 
rij: 

- Een bericht sturen naar de 
leerkracht. De leerkracht reageert 
tijdens werkdagen tussen 14.30 en 
17 uur z.s.m. op uw bericht; 

 
- De nieuwbrief en berichten voor de 

gehele school lezen; 
- Berichten vanuit de groep lezen en 

foto’s van activiteiten bekijken; 
- Verlof aanvragen; 
- Tandartsbezoek, doktersbezoek of 

anders kort ‘zorgverlof’ kunt u 
aangeven door een bericht aan de 
leerkracht te sturen; 

- Intekenen voor rapportgesprekken. 
 
Ziekmeldingen graag telefonisch 
doorgeven voor 8.30 uur.   
Mocht er iets nog niet lukken met Social 
Schools, dan kunt u een bericht sturen 
naar onze directeur Aaltje Bosma of even 
binnenlopen. 
 

Verlof 
Bij verlofaanvragen zijn wettelijke kaders 
waarbinnen wel of niet toestemming 
verleend kan worden. De directeur beslist 
of er verlof verleend kan worden of niet.  
U kunt bijvoorbeeld verlof aanvragen voor 
een huwelijk of begrafenis, maar ook voor 
een jubileum. Eerder op vakantie of later 
terugkomen of zomaar een lang weekend 
weg, valt over het algemeen niet onder 
verlof dat gegeven wordt. Als uw kind niet 
leerplichtig is (4 jaar) dan gelden er andere 
regels.  
Wilt u verlof aanvragen, dan kan dit via 
Social Schools. Dit moet minimaal 6 weken 
van tevoren ingediend worden en graag zo 
goed mogelijk onderbouwd. 
En u kunt natuurlijk altijd even contact 
opnemen om te overleggen wat mogelijk 
is, want iedere situatie is uniek en wordt 
apart bekeken. 
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Haantie op een stokkie 1 april Erica 
 

 


