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Audit 
Afgelopen maandag hebben wij bezoek 
gehad van een auditteam van ons eigen 
bestuur.  
Drie auditoren hebben de school bekeken, 
gesprekken met de leerkrachten, intern 
begeleider en locatiedirecteur gevoerd en 
zijn de klassen in geweest om te 
observeren hoe het onderwijs wordt 
vormgegeven op de Anbrenge. 
Het uiteindelijke oordeel was dat de 
Anbrenge het goed doet! Alle onderdelen 
scoorden nog steeds binnen het 
basisarrangement en twee onderdelen 
zelfs goed. Zodra het definitieve verslag 
binnen is, zullen we u uitgebreider op de 
hoogte stellen.  
Als team zijn we trots op wat we doen en 
hoe we dit doen en het is natuurlijk erg 
fijn dat een extern team dezelfde zaken 
ziet! 
 

Studiedagen en zwemvierdaagse 
U zult in de agenda in deze nieuwsbrief 
zien dat er in juli twee studiedagen in één 
week plaatsvinden. Beide dagen zijn de 
leerlingen vrij.  
Daarnaast vindt de zwemvierdaagse in 
deze week plaats. We zullen drie keer met 
de kinderen gaan zwemmen. De vierde 
keer, op vrijdag, zullen de kinderen zelf 
hun baantjes moeten trekken. Daarna 
kunnen ze ook hun medaille ophalen en 
zijn er leuke activiteiten in het zwembad. 
U ontvangt hier nog verdere informatie 
over. 
 

 
 

 
Thema Wetenschap en Techniek 
In alle groepen wordt er hard gewerkt aan 
het thema Wetenschap en techniek. Er 
wordt een tijdmachine gebouwd in groep 
3, de zelfgemaakte windmolentjes van 
groep 4/5 deden het erg goed, groep 1/2 
heeft allerlei diertjes bekeken die in het 
water leven en in de bovenbouw worden 
prachtige presentaties gegeven! 
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Computercursus 
Kinderen uit groep 5, 6 en 7 kunnen zich 
weer opgeven voor de computercursus 
(zie bijlage). De cursus wordt 
georganiseerd door DOC (de 
opleidingscentrale) en gegeven na 
schooltijd op de Anbrenge. Opgave via 
mailadres op de folder in de bijlage. 
 

Show- en majorette team Majoba 
In de bijlage vindt u een folder van Majoba 
Schoonebeek over een doemaand. In juni 
mogen kinderen gratis proberen of 
Majoba iets voor hen is.   

 
Gratis app: Uit de hoek 
Een bericht van VVN: vanaf nu is de app 
‘Uit de hoek’ gratis te downloaden in de 
appstores. Hiermee wil Veilig Verkeer 
Nederland ouders via hun kinderen op een 
leuke manier samen leren waar de dode 
hoek van grote voertuigen zich bevindt. En 
natuurlijk hoe zij zich in dodehoeksituaties 
veilig gedragen.  
Met de augmented reality techniek tover 
je verkeerssituaties op je keukentafel. Als 
speler zoek je met je ouders naar 
schoolspullen die op weg naar huis uit je 
tas zijn gevallen. Hierbij kom je steeds in 
dodehoeksituaties terecht. De bedoeling is 
dat ouders en kinderen samen kijken hoe 
de fietser uit de dode hoek blijft. De app 
sluit aan bij de behoefte van ouders om 
thuis aandacht te besteden aan de 
verkeersopvoeding. Met deze app kun je 
op een interactieve en speelse manier iets 
leren over verkeer. 
 

Bag2school 
Deze week hebben weer veel ouders, 
bekenden en buurtbewoners zakken 
ingeleverd voor Bag2School. In totaal is er 
710 kilo verzameld. Hiervoor krijgen we 
213 euro! Weer een mooi bedrag.  
 

Muziekschool MM 
Op 22 juni a.s. van 12.00 tot 15.00 houdt 
Muziekschool Emmen haar jaarlijkse open 
dag. Er zijn demonstraties en open lessen, 
u kunt terecht voor informatie over 
lesvormen en tarieven en voor de 
kinderen is er een muzikale speurtocht. 
Nieuw in ons aanbod is de cursus 
Algemene Muzikale Vorming op 
dinsdagmiddag om 16.00, een 
kennismaking met muziek. 
Alles vindt plaats in ons gebouw aan de 
Hooggoorns 24 in Emmen. 
                                   

Belangrijke data juni 
Datum Activiteit 

3-14 Cito toetsen 

3 Funkey Hockey groep 1/2 

4 Groep 7 Survivalzwemmen 

6 GMR 

10 Pinkstermaandag - vrij 

11 Schoolreis groep 1/2 

14 Les seksuele weerbaarheid gr. 8 

17 Spreekuur jeugdverpleegkundige 

18 Groep 7 Survivalzwemmen 

20 Generale repetitie musical 

21 Feestelijke ouderavond musical 

24 Spreekuur jeugdarts 

24 Schoonmaakavond 

25-28 Schoolreis Ameland 

 

Belangrijke data juli 
Datum Activiteit 

1-5 Zwemvierdaagse groep 3 t/m 8 

3 Studiedag: leerlingen vrij 

4 Meester- en juffendag 

4 Rapport mee 

5 Studiedag cluster: leerlingen vrij 

8 Contactavond (facultatief) en 
adviesgesprekken groep 7 

10 Afscheidsavond groep 8 

11 Spelletjesmiddag groep 1 t/m 8 

12 12.00 uur start zomervakantie! 
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