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Corona 
Vlak voor de vakantie hadden we een 
uitbraak onder vooral de leerlingen van 
groep 5. Deze zijn vrijwel allemaal meteen 
in quarantaine gegaan en ouders hebben 
zelf gekozen voor testen/niet testen. Voor 
de school fijn dat de vakantie ertussen zat, 
voor de kinderen en gezinnen zelf 
natuurlijk minder fijn. Gelukkig zijn de 
meeste kinderen hersteld en uit 
quarantaine en zijn ook de juffen weer 
aanwezig op school. 
 
Een aantal ouders vroeg nog naar de 
precieze regels voor wel/niet naar school: 
 
Als uw kind klachten heeft (verkouden, 
hoesten, koorts, benauwd) mag uw kind 
niet naar school. U kunt altijd de GGD 
bellen om advies te vragen. 
 
Wij merken dat er toch kinderen op school 
zijn die verkouden zijn en waarvoor we u 
dan bellen om ze op te halen. We snappen 
dat het een vervelende periode is en dat 
iedereen een beetje zat wordt van alles 
wat met corona te maken heeft. Toch 
willen we u vragen om uw kind dan thuis 
te houden, zodat we een eventueel grote 
uitbraak op school kunnen voorkomen.  
Iedereen die op dit moment thuis is: 
beterschap en sterkte! 
 

Rapport en oudergesprekken 
Onze kinderen hebben in november, vlak 
voor de tweede lockdown, hun eerste 
rapport meegekregen. Nu net na de 
tweede lockdown hebben wij niet genoeg 
cijfers om een rapport voor uw kind op te 
stellen. Dit rapport komt dan ook te 
vervallen. 

 
Dit betekent niet dat we ervan uit gaan 
dat er niets is gebeurd natuurlijk. In de 
online oudergesprekken die plaatsvinden 
in de week van 6 tot 9 april zullen we 
terugblikken op het thuisonderwijs en de 
zes weken onderwijs die dan zijn gegeven: 
waar staat uw kind nu op de lijn van zijn 
eigen ontwikkeling, maar ook waar staat 
uw kind op de lijn in vergelijking met 
leeftijdsgenoten in Nederland. Dit laatste 
doen we door het afnemen van de 
citotoetsen van begrijpend lezen, rekenen 
en technisch lezen.  
 
We merken dat er hier en daar wat 
kinderen minder snel zijn ontwikkeld, 
maar we merken zeker ook dat er tijdens 
het thuisonderwijs door eenieder is 
geprobeerd om alles zo goed mogelijk bij 
te houden. Daarom willen we ook niet 
spreken van achterstanden, maar (zoals er 
vaker gezegd wordt) van een nieuwe 
beginsituatie. En vanaf deze beginsituatie 
werken we nu samen verder. We hebben 
gedaan wat we konden: ouders, kinderen 
én leerkrachten. Succeservaringen, 
groepsvorming en vertrouwen in eigen 
kunnen zijn allemaal zaken die nu erg 
belangrijk zijn om vanaf de nieuwe 
beginsituatie de individuele ontwikkeling 
door te trekken. Samen gaat ons dit 
lukken. En dat samen is juist wat van de 
Anbrenge een prachtige school maakt. 
Bedankt. 
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Mondkapjes 
Volwassenen en de kinderen van groep 7 
en 8 dragen een mondkapje in school. Een 
aantal kinderen van groep 6 vinden dit ook 
prettig. Dat is natuurlijk prima. Wel willen 
we u vragen een eigen mondkapje mee te 
geven. 
 

Aanmelden basisschool en 
voorschool 
Vanaf 2,5 jaar mogen kinderen naar de 
voorschool en vanaf 4 jaar moeten 
kinderen naar de basisschool. Wilt u uw 
kind inschrijven voor de voorschool en/of 
de basisschool? Dan kan ook in deze 
periode. Stuurt u dan even een mail naar 
onze locatiedirecteur Aaltje Bosma 
(a.bosma@oo-emmen.nl). Ook voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wilt u 
dit ook in uw vrienden- en kennissenkring 
noemen? Alvast bedankt! 

 
 

Wiesneuzen 
Alle kinderen krijgen morgen een 
‘Wiesneus’ mee. Een vrolijk blad in de 
Drentse taal. Normaal gesproken komen 
er mensen voorlezen en vertellen in het 
Drents, maar helaas kan dit nu niet 
plaatsvinden. Kijk voor de voorleesfilmpjes 
in het Drents op www.wiesneus.nl onder 
Veur olders en lesgevers of op het 
YouTubekanaal  https://bit.ly/2NXXJI9 

 

 
 
 

Op tijd komen 
Het is heerlijk uitslapen in de vakantie, 
tijdens het thuiswerken, bij ijs/sneeuwvrij, 
in het weekend… We zien dat sommige 
kinderen wat moeilijker uit hun bed 
komen en hierdoor later op school zijn. 
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen om 
8.30 uur in de klas zitten? Dan starten de 
lessen en het is voor de kinderen fijn om 
hier allemaal bij de zijn.  
 
Kan uw kind niet komen omdat het ziek is? 
Graag telefonisch afmelden. Als uw kind 
gebruikt maakt van de BSO (nu alleen nog 
noodopvang) dan graag ook hier even 
afmelden. Dit is een andere organisatie en 
de afmelding verloopt niet via onze 
school. 
 

Veranderde agenda 
Door alle maatregelen zijn er een aantal 
zaken veranderd in de agenda. Hieronder 
de agenda tot de meivakantie voor zover 
nu bekend.  
Belangrijke data in maart en april 
1 Start thema boerderij gr. 1 t/m 7 

Start thema oorlog en vrede gr. 8 

8 Aftrap scoor een boek (lees-
activiteit) groep 5 

15-26 Citotoetsen midden groep 3 t/m 7 

15 OC vergadering – online 

22 Fietsenkeuring groep 8 

22 Geldles groep 6/7 en 8 

22-26 Week van het geld 

30 Theoretisch verkeersexamen gr. 8 

  

1 MR vergadering – online 

2 Goede vrijdag – kinderen vrij 

5 Tweede Paasdag – kinderen vrij 

6-9 Oudergesprekken – online 

8 GMR 

12 De rust scoor een boek (lees-
activiteit) groep 5 

20-22 Centrale Eindtoets groep 8 

23 Koningsspelen (zonder ontbijt) 

27 Koningsdag – kinderen vrij 
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Weer open 
Gelukkig zijn wij ook weer opengegaan. 
Wij zijn super blij om alle kinderen weer te 
zien. We hebben twee weken geleden ook 
met de kinderen genoten van de sneeuw 
buiten. Sommige kinderen hadden een 
slee meegenomen en konden wij sleeën.  
 

 
 

Afscheid 
Tijdens de lockdown zijn Amber en Davey 
4 jaar geworden en gaan nu naar de 
basisschool. 
Wij willen Amber en Davey heel veel 
plezier wensen op de basisschool. 
Wij gaan jullie missen.  
 
 

Nieuwe kinderen  
Naar de lockdown hebben wij ook weer 
nieuwe kinderen erbij gekregen en daar 
zijn wij super blij mee. 
Welkom Daan en Anna op de voorschool. 
 

Thema Boerderij 
Na de vakantie zijn wij gestart met het 
nieuwe thema boerderij. 
In deze thema leren de kinderen welke 
dieren leven in de boerderij. 
Wat voor geluid maken ze? 
Wat eten ze? 
En hoe heet bijvoorbeeld een baby koe?  

 


