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Corona 
Het lijkt weer enigszins rustig te zijn op 
school (we kloppen dit meteen af 
natuurlijk). Juf Patricia is nog thuis en 
wordt vervangen door juf Linde. Juf Fokje 
is aan het re-integreren en zal steeds meer 
de groep overnemen van invaller meester 
Ruud. In de komende weken gaan we 
bekijken welke activiteiten we tot de 
zomervakantie wel kunnen inplannen en 
hoe. We starten daarmee komende 
vrijdag, met de Koningsspelen! 
Voor alle gezinsleden die herstellende zijn 
of familieleden die nog ziek zijn: 
beterschap! 
 

Enquête 
De uitkomsten van de ouder- en 
leerlingenquête is in het team en de MR 
besproken. Graag willen wij de resultaten 
van de enquêtes met u delen! In deze 
nieuwsbrief de ouderenquête. 
65 ouders van 91 leerlingen hebben de 
vragenlijst ingevuld, dank hiervoor!  
Volgens de ouders scoort de Anbrenge 
een 7,91 (landelijk 7,6). U bent tevreden 
over: veiligheid op het plein, sfeer en 
inrichting schoolgebouw, huidige 
schooltijden, aandacht voor taal, aandacht 
voor gymnastiek, omgang leerkracht met 
de leerlingen, mate waarin de leerkracht 
naar ouders luistert, duidelijkheid van de  

schoolregels, speelmogelijkheden op het 
plein, aandacht voor rekenen. Al deze 
punten scoren tussen de 90 en 98%. 
Aandachtspunten volgens u zijn o.a. 
veiligheid op weg naar school (38%), 
hygiëne en netheid binnen de school 
(24%) en informatievoorziening over het 
kind (19%). 
 

 
We houden u op de hoogte hoe we 
bovenstaande punten gaan verbeteren (of 
al hebben verbeterd). We zijn blij dat 
zoveel ouders meedenken met de 
ontwikkelingen binnen en voor de school. 
En ook trots dat we zien dat u over veel 
zaken heel tevreden bent! 
 

Koningsspelen 
Komende vrijdag 23 april vinden op school 
de Koningsspelen plaats. We starten met 
de dans van Kinderen voor Kinderen in de 
klas zelf. Daarna hebben we twee rondes 
waarin eerst de onderbouw buiten 
activiteiten gaat volgen (waaronder een 
stormbaan) en daarna de bovenbouw. 
Tussendoor is er pauze, waarin de 
kinderen hun eigen fruit en drinken 
meenemen. De kinderen blijven steeds 
alleen met hun eigen groep bij elkaar. 
Aan het eind van de ochtend is er een 
(coronaproof) verrassing voor de kinderen 
geregeld: patatje, pakje drinken en een 
snack.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12 
uur vrij, de kinderen van groep 5 t/m 8 om 
14.30 uur. En natuurlijk mogen alle 
kinderen in het oranje naar school komen! 
We gaan er een hele gezellige dag van 
maken. 
 

 



Nieuwsbrief  obs de Anbrenge, Semsstraat 2, 7887 AD Erica 
tel: 0591-301824  website: www.obs-anbrenge.nl   

 

 

Schrijver in de klas 
In groep 3/4 is afgelopen maandag 
schrijfster Liesbeth van Binsbergen digitaal 
in de groep geweest. De kinderen konden 
vragen stellen en Liesbeth vertelde over 
haar werk als schrijfster. De kinderen 
vonden het een hele leuk ervaring! Haar 
boek Welkom bij de Welpen is juf Linde 
aan het voorlezen op dit moment. 

 
 

Even voorstellen… 
Hallo allemaal! 
Mijn naam is Linde Evers en ik kom 
invallen in groep 3/4 de komende tijd. Ik 
ben 23 jaar oud en ik woon in Ter Apel. 
Mijn hobby is scouting en in het weekend 
geef ik daarin leiding aan een groep 
kinderen. Dit is het tweede jaar dat ik als 
invalleerkracht aan het werk ben binnen 
de gemeente Emmen. Ik heb er zin in om 
groep 3/4 les te geven op De Anbrenge! 
Groetjes, 
Linde 

 
 

 
 

Juf Anouk terug van verlof! 
Vorige week was Yvonne voor het laatst. 
Ze heeft ingevallen 
voor Anouk. 
Anouk is dinsdag 
weer begonnen, 
want haar verlof zit 
er weer op. 
Welkom terug 
Anouk. 
 
 

Koningsspelen 
Volgende week donderdag 22 april 
hebben wij op de voorschool 
Koningsspelen.Wij gaan samen met de 
kinderen oud-Hollandse spelletjes spelen 
en mogen verkleed komen.  
 

 
 
Thema Lente 
Wij zijn druk bezig met het thema lente. 
Vorige week dinsdag had Tessa kuikentjes 
meegenomen naar de voorschool. 
Iedereen mocht even een kuikentje 
vasthouden en wij hebben in de kring met 
de kinderen er over gepraat waar een 
kuikentje uit komt en hoe de moeder van 
een kuikentje heet enz. Op de volgende 
pagina ziet u nog een paar leuke foto’s! 
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