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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Voetbaltoernooi

Avond4daagse

We hebben voor het voetbaltoernooi op
19 april drie gemengde teams opgegeven.
De begeleiding is in handen van Erik Moes,
vader van Sven (groep 8).

Samen met de vorige nieuwsbrief is een
vooraankondiging van de avond4daagse
meegegaan. De data die hierin genoemd
zijn verschillen met de data die in de
schoolkalender staan. De juiste data staan
in de brief van de avond4daagse: 14 t/m
17 mei.

Overblijfregels
Er komen wat vragen binnen over de
regels tijdens overblijf wat steps, skeelers
en alle andere materialen met wielen
betreft. Aangezien deze materialen en hun
bestuurders voor overlast zorgen, is de
regels dat kinderen voor schooltijd en
tijdens de ochtendpauze wel hiervan
gebruik mogen maken, maar tijdens de
middagpauze andere activiteiten moeten
opzoeken. Dit is bij de kinderen ook
bekend. Om het spelen tijdens de pauze te
stimuleren komt de buurtsportcoach
binnenkort eens observeren hoe kinderen
spelen op het plein. Hierna ga we kijken of
we het nog interessanter kunnen maken
op het plein voor de kinderen. We houden
u op de hoogte!

Brede School: hulp gezocht!
De brede school op Erica wordt door
vrijwilligers gedragen. Vooral bij het
bedenken en opzoeken van activiteiten
voor de ladders is hulp nodig. Er gaan
twee personen stoppen en er blijf dan
maar één persoon over om alles draaiende
te houden. Wij zijn op zoek naar een
ouder van onze school die mee wil
helpen/denken in de Brede School. Als u
meer informatie wilt of u wilt zich
aanmelden, stuurt u dan even een mail
naar locatieleider@obs-anbrenge.nl.

Enquête
Vorig schooljaar is er door de meeste
ouders een enquêteformulier ingevuld. De
uitkomsten van het formulier vindt u in de
bijlage. Inmiddels zijn de resultaten en het
verbeterplan besproken in de MR. Een
paar voorbeelden van verbeteracties:
- Nieuwe vloeren in de toiletten en
een dieptereiniging van de muren
- Gesprek dorpsraad over de
veiligheid rondom de school
- Verlenging van het Drents
VerkeersveiligheidsLabel (DVL)
- Aandacht (pest)gedrag d.m.v. de
methode Kwink
- Aandacht creatieve vakken d.m.v.
onder andere atelier Abel
- Pleinregels zijn herzien
- Levelwerk wordt aangeschaft voor
kinderen die iets meer aankunnen
De leerlingenquête wordt komende
maandag in de leerlingraad besproken.
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Belangrijke data in maart
Datum Activiteit
11
Scoor een boek groep 4/5
(tussenstand)
15
Staking – kinderen vrij
18
Inloopavond
20
Stembureau Anbrenge
21
Groepsvoorstelling groep 4/5
22
Rapport mee
25
Contactmiddag/avond
25
Contactmiddag/avond
26
Oldstar Dick Winkel groep 4/5
26
Geldfeest Week vh geld groep 8
31
Zomertijd

Belangrijke data in april
Datum
1
2
2
3
4
4
11
12
16+17
17
17
18
19
20

Activiteit
Schoolfotograaf
Voorstelling Lente groep 1/2
MR vergadering
Cultureel project groep 6/7
GMR
Schriftelijk verkeersexamen gr. 8
Scoor een boek afronding gr. 4/5
Koningsspelen
Centrale Eindtoets groep 8
Sport/speldag groep 4/5 Scoor
een boek
Voorjaarsmarkt
Spelletjesmiddag groep 1 t/m 8
Goede vrijdag – kinderen vrij
Voetbaltoernooi
Meivakantie t/m 5 mei

Hallo,
Ik ben Emma en volg de
opleiding ‘Gespecialiseerd
Sociaal Pedagogisch
Medewerker Kinderopvang, niveau 4’ op
het Drenthe College in Emmen. Ik zit nu in
het eerste jaar van de opleiding. Voor mijn
opleiding moet ik in het eerste jaar van 111-2019 tot 9-7-2019 stagelopen. Dat doe
ik hier op de maandag en dinsdag van 8:30
tot 16:30.
’s Ochtends ben ik bij de voorschool en de
middagen ben ik bij de BSO hier bij de
Anbrenge.
Extra leuk vind ik dit, omdat ik eerder zelf
ook op de Anbrenge heb gezeten.
Ik heb veel ervaring met kinderen, ik heb
jarenlang opgepast op verschillende
kinderen. En ook heb ik heel veel neefjes
en nichtjes die een stuk jonger zijn dan dat
ik ben. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
tijd door te brengen met familie en
vrienden. Ik kijk erg uit naar de stage en
hoop nog veel dingen te leren.

Thema Hatsjoe
Dit is de laatste week van
het thema Hatsjoe.
Volgende week hebben
even een rustweek en
vanaf 25 maart beginnen
wij met een nieuw thema
‘Eet smakelijk’ tot 12 april.

Nieuw kindje en afscheid

Voorschool Anbrenge
Stagiaire
Sinds een paar weken hebben wij bij de
voorschool een stagiaire ze blijft tot de
zomervakantie bij ons stagelopen en daar
zijn wij heel erg blij mee. Hierbij stelt ze
zich even aan jullie voor.

Drie maart is Davey 4 jaar geworden en
gaat nu naar de basisschool. Wij willen
Davey heel veel plezier wensen op de
basisschool.
Daphne is sinds een paar weken bij ons op
de voorschool gekomen. Welkom!
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