
Anbrenge-Nieuws 
 Schooljaar  2018 - 2019, nr. 29 juni 2019 
                         obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen” 
 

Nieuwsbrief  obs de Anbrenge, Semsstraat 2, 7887 AD Erica. 
tel: 0591-301824  e-mail: locatieleider@obs-anbrenge.nl 

website: www.obs-anbrenge.nl   

 

 

 

Musical DE FEESTPLANEET 
Het is bijna zover…. Groep 8 gaat vrijdag 
21 juni de musical De Feestplaneet 
opvoeren. Het decor is inmiddels gebouwd 
en het belooft een prachtige musical te 
worden. De musical wordt opgevoerd in 
Cultureel Centrum ’t Schienvat. Dit zal op 
donderdagochtend 20 juni plaatsvinden 
voor de kinderen van groep 8 van de 
Brummelbos. Donderdagmiddag 20 juni 
voeren de kinderen hem op voor groep 1 
t/m 7 van onze eigen school. Vrijdagavond 
21 juni wordt de musical opgevoerd voor 
de ouder(s) / verzorger(s) etc. van de 
kinderen van groep 7/8. De uitnodigingen 
hiervoor zijn inmiddels meegegeven. Juf 
Melanie heeft een prijs gewonnen bij een 
bingo: een optreden van een zanger 
(Davey van der Sluis) uit Erica. Ze heeft 
geregeld dat deze zanger in de pauze van 
de musical komt zingen! Extra feest dus! 
 

Schoonmaakavond 
Maandagavond 24 juni is de laatste 
schoonmaakavond van dit jaar. De avond 
start om 18 uur en om maximaal 19.30 uur 
wordt er afgesloten. We hopen weer op 
veel hulp! U hoeft zich niet aan te melden 
en bent om 18 uur van harte welkom! 
 

Schoolreizen 
Dinsdag 11 juni gaat groep 1/2 op 
schoolreis. Zij hebben hier inmiddels een 
brief over gekregen. De groep gaat naar 
speel- en ijsboerderij de Drentse Koe in 
Ruinerwold. Ze gaan met de bus. Het zal 
een hele belevenis worden voor de 
kinderen! 
 
 

 
Groep 7 en 8 gaan van 25 tot en met 28 
juni op schoolkamp naar Ameland. Eerst 
met de bus, dan met de boot en dan drie 
nachten logeren! Spannend, maar 
hartstikke leuk. 
 

Processierups 
In een boom op het schoolplein, maar ook 
in bomen rondom de school en in de 
omgeving zijn weer processierupsen 
gezien. De boom op het schoolplein zal 
schoongemaakt worden en we hebben de 
kinderen voorlichting gegeven over de 
gevaren van de processierups. De haren 
van de rups kunnen namelijk allergische 
reacties veroorzaken. 
 

Komend schooljaar 
We zijn drukdoende met de indeling van 
de groepen en leerkrachten voor komend 
schooljaar. Begrijpelijk dat u graag wilt 
weten in welke groep en met welke 
leerkracht uw kind na de zomervakantie 
start. Zodra alles rond is hoort u het van 
ons. Tot die tijd vragen we uw geduld en 
vertrouwen; we doen ons uiterste best. 
 

Belangrijke data juni 
Datum Activiteit 

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 
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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: leerlingen vrij 

8 Contactavond (facultatief) en 
adviesgesprekken groep 7 

10 Afscheidsavond groep 8 

11 Spelletjesmiddag groep 1 t/m 8 

12 Laatste schooldag 
12.00 uur start zomervakantie! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuw thema: Ik ben bijna 4 jaar 
Deze week zijn wij begonnen met het 
nieuwe thema Ik ben bijna 4 jaar. 
In dit thema leren de kinderen tellen en 
lezen wij boekjes voor die aansluiten op 
dit thema, bijvoorbeeld Saar gaat naar de 
basisschool. 
Na de zomervakantie gaat er een aantal 
kinderen naar de basisschool en met dit 
thema bereiden we ze er een beetje op 
spelende wijze op voor. Dit doen we 
bijvoorbeeld door de verjaardag van Puk 
te vieren die 4 jaar wordt en hierbij een 
verjaardagsmuts krijgt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe tafel 
Met de opbrengst van de voorjaarsmarkt 
hebben wij voor de kinderen een leuke 
open-eind-materiaaltafel gekocht voor bij 
ons in de groep. Op zo’n tafel leggen we 
materiaal neer, bijvoorbeeld piepschuim 
of pasta en laten we de kinderen vrij 
spelen.  De kinderen zijn heel erg blij met 
onze nieuwe tafel en we zien dat ze heel 
leuk lang hiermee kunnen spelen. 
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