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Nieuwe leerlingen

Atelier Abel

Isa Hebels en Jenthe Visser zijn onlangs
begonnen in groep 1. We wensen ze een
hele fijne tijd toe op de Anbrenge!

Vorige week en deze week is Elsbeth van
Beilen bij ons op school in alle groepen.
Drie dagen lang werd er in verschillende
groepen gewerkt aan de meest mooie
kunstwerken. De leerkrachten hebben
nieuwe ideeën en technieken kunnen
opdoen en de kinderen hebben heel erg
hard gewerkt om een mooi resultaat neer
te kunnen zetten.

Als u nog iemand kent die een gezellige en
goede school zoekt: graag ontvangen we
deze ouders en kinderen op school voor
een rondleiding en inschrijving. Dit kan al
vanaf dat het kind 2,5 jaar oud is. Zo
hebben wij een goed beeld van het aantal
leerlingen dat nog komt en kunnen we ons
onderwijs hierop aanpassen.

Oriëntatie nieuwe rekenmethode
Onze huidige rekenmethode Wereld in
Getallen is aan vervanging toe. We zijn ons
aan het oriënteren op een nieuwe
methode door middel van voorlichting,
zichzendingen en uitproberen. Zodra we
weten wat onze nieuwe methode gaat
worden, hoort u van ons!

Staking
U heeft er al een nieuwsflits over gehad,
maar voor de zekerheid ook nog even via
deze weg: vrijdag 15 maart is de kans
groot dat de school dicht is in verband met
de landelijke onderwijsstaking. Na de
voorjaarsvakantie komt ons bestuur met
een definitief bericht hierover, maar alvast
een vooraankondiging i.v.m. het eventueel
zoeken van oppas deze dag. We hopen op
uw begrip. Heeft u inhoudelijke vragen
over de staking, wandelt u dan gerust
even naar binnen!
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Ontbijten met FC Emmen
Afgelopen dinsdag heeft groep 6/7
ontbeten met de spelers van FC Emmen in
het stadion De Oude Meerdijk. Na het
ontbijt hebben ze zelf nog gesport onder
leiding van de buurtsportcoaches en
daarna nog gekeken bij de training van FC
Emmen. Het project vanuit M&GEZOND
werd geopend door wethouder Wanders
en heeft als doel de bewustwording van
het belang van een ontbijt ’s ochtends te
vergroten. Foto’s en een verslag staan in
verschillende kranten (bijv.
http://emmen.nl/nieuws/emmen/990619
/foto-s-scholeren-ontbijten-samen-metvoetballers-fc-emmen.html)

Belangrijke data in februari
Datum
14
14
15
16
25
25
25
28

Activiteit
Bingo groep 1 t/m 4
Vergadering MR
Bingo groep 5 t/m 8
Voorjaarsvakantie t/m 24-02
Start gesprekken groep 8
Voorstelling Lente groep 3/4/5
Schoolarts
Luizencontrole

Belangrijke data in maart
Datum Activiteit
4
Vergadering Oudercommissie
11
Scoor een boek groep 4/5
(tussenstand)
15
Eventueel staking
18
Inloopavond
20
Stembureau Anbrenge
21
Groepsvoorstelling groep 4/5
22
Rapport mee
25
Contactavond
25
Contactavond
26
Geldfeest Week vh geld groep 8
31
Zomertijd
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Nickelodeon en VVN presenteren
De Grote Verkeerstest
Vanaf 3 maart elke zondagavond te zien
om 18.00 uur op Nickelodeon. De Grote
Verkeerstest is het nieuwe spelprogramma van Nickelodeon dat in
samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland (VVN) wordt uitgezonden. In
deze show staan spel en plezier voorop en
tegelijkertijd wordt de verkeerskennis
getest. Basisschoolleerlingen uit
Nederland en België strijden om wie het
meeste weet en wie het veiligst onderweg
is. Het programma wordt uitgezonden in
aanloop naar het Nationaal VVN
Verkeersexamen op 4 april. Nickelodeongezichten Nienke van Dijk en Wout
Verstappen presenteren De Grote
Verkeerstest, die vanaf 3 maart 2019 op
Nickelodeon te zien is.
Challenge
De Grote Verkeerstest is een
spelprogramma met challenges. Wie het
verkeerde antwoord geeft op
verkeersvragen, stapt uit het spel. Na elke
spelronde kunnen de afvallers hun plek in
het spel opnieuw veroveren door het
uitvoeren van een ludieke challenge.
Verkeersveiligheid
Nickelodeon en Veilig Verkeer Nederland
bundelen hun krachten om op een
competitieve en grappige manier
veelvoorkomende verkeerssituaties aan
de schoolklassen voor te leggen. Doel is
om de verkeerskennis en met name het
verkeersinzicht te vergroten bij de hoogste
groepen van de basisschool om zo bij te
dragen aan meer verkeersveiligheid.

Voorschool Anbrenge
Deze week beginnen wij met het thema
Hatsjoe! Dit thema gaat over ziek zijn en
weer beter worden.
Wij hebben in de groep een apotheek
gemaakt.
Puk ligt ziek in bed en hij is erg verkouden.
Samen met de kinderen gaan wij goed
voor Puk zorgen, zodat hij snel weer beter
wordt.

Liedje
Dit zijn
mijn wangetjes
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin.
Dit is mijn mondje met tandjes erin.
Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar.
Dit is mijn neusje en nu ben ik klaar!

Afscheid
Vorige week hebben wij afscheid
genomen van Jenthe en Isa. Ze zijn 7
februari 4 jaar geworden en gaan nu naar
de basisschool.
Wij wensen ze heel veel plezier op de
Anbrenge.
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