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Corona 
Goed nieuws: juf Patricia is weer thuis! Ze 
heeft nog veel zorg nodig en het gaat nog 
wel even duren voordat ze er weer is, 
maar we zijn blij dat ze thuis kan 
herstellen en is blij met alle tekeningen en 
kaarten die ze ontvangt! 
 
Alle groepen zijn weer bijna compleet op 
school. Een aantal is door quarantaine nog 
afwezig, maar dat aantal wordt steeds 
kleiner. Dat is heel fijn! Ook dat iedereen 
zich zo goed aan de regels houdt. 
 
Groep 8 is sinds gistermiddag in 
quarantaine. Twee leerlingen en de 
leerkracht zijn helaas positief. Gelukkig 
zijn de klachten tot nu toe minimaal of 
zelfs niet aanwezig. 
 
Kinderen die niet in quarantaine zitten 
moeten vanaf komende week weer naar 
school (leerplicht). Mocht u zich zorgen 
maken dan kunt u altijd contact opnemen 
met de locatiedirecteur (a.bosma@oo-
emmen.nl). Wij houden ons op school aan 
alle gestelde regels en merken dat ouders 
dat ook doen. De jeugdarts en GGD 
kunnen u wellicht ook geruststellen als dit 
nodig is. 
 

Thema boerderij 
De kinderen hebben de afgelopen weken 
in groep 1 t/m 7 gewerkt aan het thema 
boerderij. Er zijn prachtige dingen 
gemaakt als bijvoorbeeld een lapboek 
(een soort boek waarin allerlei informatie 
verwerkt is over het onderwerp door 
informatie op te plakken, op te schrijven, 
te tekenen, etc.), prachtige boerderijen,  
 

 
papieren dieren en groentetuintjes. Uien 
ontleden en presentaties geven hoorden 
er ook bij. De kinderen hebben weer veel 
geleerd en verwerkt. Hieronder nog een 
foto van groep 1 waarin u alle mooie 
dingen kunt zien die zijn besproken in de 
groep. 

 
 

Activiteiten van de Brede School 
Enkele activiteiten van de brede school 
gaan nog door. Zie de volgende link: 
https://www.canva.com/design/DAEXy306B4
4/mORkZl352e4dT85Ng-4Uyw/edit 

 

Theoretisch verkeersexamen 
We zijn trots om te kunnen melden dat al 
onze leerlingen van groep 8 zijn geslaagd 
voor het theoretisch verkeersexamen. 
Knap gedaan allemaal! 
De fietsenkeuring en het praktisch examen 
zijn eerst door de coronamaatregelen 
uitgesteld. 
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Drones 
Dat wij bij de Anbrenge wel van een grapje 
houden weten de meeste ouders wel die 
al wat langer hun kinderen bij ons op 
school hebben. Zo ook afgelopen 1 april. 
Het bericht dat we met drones pleinwacht 
zouden gaan lopen vanaf 1 april viel niet 
bij iedereen in goede aarde: inbreuk op de 
privacy, hier heb ik wel mijn vraagtekens 
bij, dat kan niet volgens de wet op de 
privacy… Dit zijn enkele reactie die wij 
gehoord hebben. Wij hebben hier 
natuurlijk smakelijk om gelachen! Vooral 
ook toen bleek dat niet alleen ouders, 
maar ook een deel van ons bestuur 
geloofde dat dit echt was. Even goed 
lachen in deze periode is wel heel fijn. We 
hopen dat u dat achteraf ook heeft 
kunnen doen. De 1-aprilgrap is geslaagd! 
 

Agenda april 
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 
 
Schrijver in de klas (digitaal) groep 
3/4 

20-22 Centrale Eindtoets groep 8 

23 Koningsspelen (zonder ontbijt) 

27 Koningsdag – kinderen vrij 

 

 


