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Weer een jaar voorbij…

Spelletjesmiddag

Mijn eerste jaar op de Anbrenge is
voorbijgevlogen! Wat een leuke school!
Fijne collega’s, gezellige kinderen en
betrokken ouders. Daar kan ik echt van
genieten. Ook dit schooljaar hebben we
veel gedaan en geleerd. Het thematisch
werken was weer een succes, de
schoolreizen leuk, het technieklokaal klaar
voor gebruik, de leerlingenraad opgezet
en klaar voor doorontwikkeling, de scores
van de Centrale Eindtoets weer ruim
boven het landelijk gemiddelde door hard
samen te werken, etc. Een mooi jaar. Alle
ouders die zich op welke manier dan ook
ingezet hebben voor de school en hun
kind(eren): bedankt!
Nog een week naar school en dan gaan we
vanaf vrijdag 12 juli om 12 uur genieten
van een voor iedereen welverdiende
zomervakantie. We zien de kinderen dan
graag weer op maandag 26 augustus.

Op donderdag 11 juli is er voor de
leerlingen van groep 1 t/m 8 een
spelletjesmiddag.

Hartelijke groet,
Aaltje Bosma

Rapport/Contactavond
Het laatste rapport gaat vandaag mee
naar huis. Komende maandag is er een
facultatieve (op verzoek) contactavond.
Als u heeft aangegeven te willen komen,
krijgt uw kind vandaag het briefje met
daarop de tijden mee.
De ouders van de leerlingen van groep 7
hebben allemaal een uitnodiging
ontvangen voor een gesprek over het
voorlopige advies V.O.

Afscheid groep 8
Woensdag 18 juli gaat groep 8 het
schooljaar afsluiten met een gezellige
avond. Ook dit jaar hebben de kinderen
van groep 8 deze avond samen met juf
Melanie georganiseerd. De ouders van
deze kinderen en alle meesters en juffen
worden voor het eerste deel van deze
avond, om 18.00 uur, op school
uitgenodigd. Het tweede deel van deze
avond gaan de kinderen van groep 8
(samen met hun juf) een gezellige avond
houden in hun eigen klas. Het wordt vast
een topavond!
We wensen Dianne, Mika, Liz, Marnix,
Zèphyrin, Dilan, Nora, Sven, Maud, Sem,
Leonie, Nindy, Dominic, Marvin en Louise
heel veel succes in het voortgezet
onderwijs.

Zwemvierdaagse
De leerlingen, die aan de zwem4daagse
mee doen, leveren ook dit jaar weer een
geweldige prestatie! Fantastisch! Onze
school kan weer een mooie cheque
overhandigen. Jongens en meisjes een
prachtige prestatie, top!
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Afscheid
We nemen niet alleen afscheid van groep
8, maar ook nog van een aantal anderen.
Matthew gaat verhuizen en na de
zomervakantie naar een andere school.
Heel veel succes Matthew, we gaan je
missen op de Anbrenge!
We nemen ook afscheid van juf Annita. Zij
gaat volledig bij obs de Bascule werken
volgend jaar. Veel plezier daar!
En we nemen afscheid van juf Bibi; haar
eindstage zit erop. Volgend jaar gaat ze
geschiedenis studeren; veel succes!
Tot slot nemen we afscheid van juf
Mariëlle. Helaas konden we haar komend
schooljaar geen plekje op de Anbrenge
bieden. Bedankt voor je inzet Mariëlle!

Laatste schooldag
De oudercommissie is druk bezig met het
organiseren van een leuke laatste
schooldag voor de leerlingen. Er worden
allerlei leuke activiteiten georganiseerd
voor jong en oud! De kinderen hoeven
deze ochtend geen eten en drinken mee
naar school mee te nemen. Ze zijn
allemaal om 12 uur vrij.
Het thema voor deze ochtend is jungle.

Activiteiten juli
Datum
1-5
5
8
10
11
11
12

Activiteit
Zwemvierdaagse groep 3 t/m 8
Studiedag: leerlingen vrij
Contactavond (facultatief) en
adviesgesprekken groep 7
Afscheidsavond groep 8
Groepen doordraaien
Spelletjesmiddag groep 1 t/m 8
Laatste schooldag
12.00 uur start zomervakantie!

Kennismaken nieuwe leerkracht
Op donderdagochtend zullen alle kinderen
na de pauze ‘doordraaien’. Dat houdt in
dit geval in dat ze naar hun klas gaan waar
ze na de zomervakantie starten en
kennismaken met hun eventueel nieuwe
meester of juf en met nieuwe kinderen in
de klas. Dit duurt ongeveer een half uur.
Zo is het voor iedereen duidelijk hoe het
er na de vakantie uit gaat zien!

Zomervakantie
Dit was de laatste nieuwsbrief van het
schooljaar 2018-2019.
Als het nog nodig is, ontvangt u berichten
via onze Nieuwsflits of Klasbord.
De zomervakantie is dit jaar van 12 juli
12.00 uur t/m 25 augustus.
We wensen iedereen alvast een …

De kinderen mogen in dit thema verkleed
komen. Het wordt een groot feest!

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

