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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Gymnastieklessen
Groep 3 t/m 8 gymt op woensdag en
vrijdag. Voor de gymlessen mogen de
kinderen een turnpakje of korte broek +
shirt + schoenen meenemen. De kleuters
gymmen in het speellokaal.

Na de zomervakantie zijn we allemaal
goed gestart aan het nieuwe schooljaar.
Welkom voor onze nieuwe leerlingen: we
hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen
op de Anbrenge!
De informatie naar de ouders blijft
komend jaar op dezelfde voet doorgaan. U
ontvangt nieuws via de Nieuwsbrief,
Klasbord en natuurlijk Facebook.
We maken er een gezellig en leerzaam jaar
van met elkaar!

Klasbord
Klasbord is voor alle groepen ingesteld.
Heeft u nog geen code ontvangen voor de
app? Stuurt u dan even een mail naar
locatieleider@obs-anbrenge.nl.

Parkeren
Komt u voor zover mogelijk op de fiets?
Komt u toch met de auto dan graag
rekening houden met buurtbewoners en
niet parkeren voor een oprit of op een
oprit. Alvast bedankt.

Hoofdluiscontrole
Wilt u uw kind zelf controleren op luizen?
Indien uw kind luizen heeft dan graag
starten met behandeling (speciale
shampoo en veel kammen met een
luizenkam). Neten en luizen graag
doorgeven aan de leerkracht, zodat
andere ouders in de groep ook even extra
kunnen kijken. Vanzelfsprekend worden er
geen namen/gegevens gedeeld met
andere ouders of kinderen.

Muzieklessen
De scholen zijn weer begonnen en ook de
muzieklessen starten binnenkort weer.
Mooie tijd voor Muziekschool MM voor
het houden van een open avond en een
open dag.
Op vrijdagavond 4 september van 19.00
tot 21.00 hebben we een open avond voor
volwassenen en iets oudere kinderen, op
zaterdagmorgen 3 oktober van 10.00 tot
13.00 is iedereen welkom.
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Ook starten we in oktober weer een AMVgroep voor kinderen, die graag muziek
willen maken, maar nog niet echt voor één
instrument kunnen kiezen.
I.v.m. Corona is reserveren verplicht. Voor
meer informatie zie bijlage.
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Belangrijke data in augustus
OC vergadering
Start thema reizen
Jeugdverpleegkundige gr. 7
Jeugdverpleegkundige gr. 7
Judolessen groep 3 t/m 8

Afscheid en nieuwe kinderen

Start voorschool
Afgelopen maandag zijn wij ook weer van
start gegaan met de voorschool.
Deze week zijn we meteen begonnen met
het nieuwe thema kunst. De kinderen
gaan zelf kunstwerken maken met
bijvoorbeeld scheerschuim. Wij praten
samen met de kinderen aan de hand van
pictogrammen over waarmee je een
schilderij of kunst kan maken.

Voor de vakantie hebben Daphne, Elizan
en Larissa afscheid van ons genomen want
ze zijn 4 jaar geworden. Ze zitten nu in
groep 1. Veel plezier!
Ook is er een nieuw meisje gestart Phaela.
Phaela, welkom bij de voorschool.
In de zomervakantie zijn er ook een aantal
kinderen van de voorschool jarig geweest.
Nog van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag Dyexx, Lynn, Tessa, Faya en
Donny!
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