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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Rapport en contactavonden
 Het eerste rapport gaat op vrijdag
22 november mee naar huis.
 De contactavonden zijn op 25 en
26 november. Vandaag ontvangt u
de uitnodiging voor het
“tienminutengesprek”

Sinterklaas
Afgelopen maandag is onze school in
Sinterklaassfeer gebracht door ouders.
Het ziet er weer gezellig uit!

Schoonmaakavond
Afgelopen maandagavond heeft een
aantal ouders weer een stuk van de school
schoongemaakt. Hartelijk dank hiervoor,
het rook weer heerlijk fris!

Op donderdag 28 november hebben we
een Pietenmorgen voor de kleuters.
Vrijdag 29 november gaan kinderen
deelnemen aan een pietenfreerun in het
gymlokaal naast de school.
Woensdag 4 december komt Sinterklaas
een bezoekje brengen aan de Anbrenge.
Een gezellig tijd!

Telefoonnummer van school
We hebben begrepen dat enkele ouders
nog in het bezit zijn van het tweede
telefoonnummer van school. Deze werkt
alleen al een tijdje niet meer. Het juiste
nummer van school is: 0591-301824
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Thema Feest

Belangrijke data in november

Maandag hebben alle groepen een gastles
gehad van Chris Colleye van het project
Apenoten Percussie. Hij had een aantal
instrumenten meegenomen en deze
aangevuld met kleurige boomwhackers.
Deze boomwhackers hebben we onlangs
aangeschaft op school. De kinderen
vinden het prachtig om met deze
instrumenten muziek te maken. Volgende
week komt studio Swing weer langs voor
een gastles met allerlei verschillende
instrumenten. Feest dus!
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Schilderij uit het verleden
Mick Tieck heeft samen met zijn vader een
mooie lijst gemaakt voor alle
‘kunstwerken uit het verleden’. Bedankt!
De afgelopen jaren is er steeds een waar
kunstwerk gemaakt door de groepen 8
van obs de Anbrenge. We wilden deze
kunstwerken een mooie plek binnen de
school geven en we denken dat dit zo
mooi is gelukt. Niet alles hangt er al, maar
het ziet er prachtig uit. De kunstwerken
lopen terug tot 1984! Mooie
herinneringen dus.

26
28
29

MR vergadering
Rapport mee
Intocht Sinterklaas op Erica
Groep 7 en 8 technieklessen
Contactmoment
Contactmoment
Lessen muziekinstrumenten
GMR
Pietenochtend:
Freerunparcours alle groepen

Belangrijke data in december
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Inleveren surprises/gedicht
groep 5 t/m 8
Screening groep 2 door
jeugdverpleekundige
Sinterklaas op de Anbrenge
OC Sinterklaasversiering eruit
en kerstversiering erin
Typecursus
Kerstworkshops
Kerstviering
OC kerstversiering opruimen
12.00 uur kerstvakantie

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

