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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Herinnering betaling ouder- en
schoolreisbijdrage
Denkt u eraan, indien u nog niet betaald
heeft, om de ouderbijdrage à € 17,50 en
het eerste gedeelte van de
schoolreisbijdrage van uw kind(eren) deze
week over te maken op IBAN:
NL03RABO0317655795 ten name van
Schoolvereniging obs “De Anbrenge”.
Voor de kinderen van groep 1 en 2
bedraagt het eerste gedeelte van de
schoolreisbijdrage € 17,50 en voor groep 7
en 8 € 37,50. Vergeet u s.v.p. niet de naam
en de groep van uw kind(eren) te
vermelden! Bij voorbaat dank,
René Raad
Penningmeester obs de Anbrenge

Matilda wintereditie
U ontvangt, een beetje verlaat vanuit de
bibliotheek, de wintereditie 2020 van
Matilda. Matilda is een kant en klaar
artikel met een beschrijving van
aansprekende boeken voor leerlingen van
de basisschool. Deze beschrijving kunt u
vinden in de bijlage.

Keuze voortgezet onderwijs
Normaal gesproken zitten we nu midden
in de open dagen van de voortgezet
onderwijsscholen. Helaas kunnen de
ouders en kinderen van groep 8 nu niet
naar de scholen zelf toe. Een aantal
scholen heeft een online opendag
georganiseerd om toch een beeld van de
school te kunnen krijgen. De meeste
kinderen van groep 8 weten al naar welke
school ze willen, dus dat is fijn! Binnenkort
worden de ouders en kinderen
uitgenodigd voor een (online) gesprek
i.v.m. de inschrijving naar het voortgezet
onderwijs. Succes met schoolkeuze!

Keuzeopdracht lekkere lunch
Afgelopen week hadden we met de hele
school een keuzeopdracht die ingezonden
kon worden: een gezellige, lekkere en
originele lunch! Wat zijn er mooie lunches
binnengekomen! U kunt de compilatie
bekijken op onze facebooksite en website.
Hieronder een aantal creaties:

Activiteiten brede school
In deze bijzondere, lastige tijd heeft de
brede school helaas een hoop activiteiten
moeten annuleren. De afgelopen tijd
hebben de buurtsportcoaches veel overleg
gehad wat ze wel en niet kunnen doen.
Besloten is om toch een aantal activiteiten
te organiseren die buiten kunnen
plaatsvinden. Bootcamp en Lasergamen
voor groep 5 t/m 8! Kijk snel op
http://www.actiefinemmen.nl en geef je
op voor deze leuke activiteiten!
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Iedereen die mee heeft gedaan:
complimenten voor jullie! Leuk dat we ook
samen als school een opdracht hebben
gedaan. Nog één week thuisonderwijs.
Zullen we dan toch eindelijk weer open
kunnen? We wachten nog even af… Zodra
er meer duidelijk is hoort u
vanzelfsprekend weer van ons!
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