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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Informatieavond
We hebben besloten om de
informatieavond over twee avonden te
verspreiden, zodat we per moment een
kwart van de ouders in school hebben
i.v.m. de coronamaatregelen. Dit kan
ervoor zorgen dat u wellicht op twee
avonden zou kunnen komen. We hopen
op uw begrip hiervoor. Indien u niet kunt
komen, wilt u dit dan even laten weten via
een mail aan de leerkracht? Alvast
bedankt. We hopen u allen te zien. Fijn om
even elkaar weer te treffen en kennis te
maken!
Maandag 14 september
18.30 uur tot 19.15 uur gr. 3 en helft gr.5
19.30 uur tot 20.15 uur gr. 4 en helft gr. 5
18.15 uur tot 19.15 uur helft gr. 8
19.30 uur tot 20.30 uur helft gr. 8
Dit is inclusief voorlichting voortgezet
onderwijs.
Dinsdag 15 september
18.30 uur tot 19.15 uur gr. 6 en helft gr. 1
en helft gr. 2
19.30 uur tot 20.15 uur gr. 7 en helft gr. 1
en helft gr. 2
Als uw kind in groep 1, 2, 5 of 8 zit krijgt u
maandag een briefje mee met daarop de
tijd waarop u wordt verwacht. Hierbij
wordt natuurlijk rekening gehouden met
broertjes en zusjes.
Bij de hoofdingang kunt u naar binnen en
uw handen ontsmetten. Bij de
kleuteringang kunt u naar buiten. Graag
de 1,5 meter afstand in acht nemen en
één ouder per kind.

Ik ben juf Ester!
Ik ben 25 jaar oud en
woon in Emmen. Met
veel plezier voetbal ik
in mijn vrije tijd EHS’85
in het damesteam en
vind ik het leuk om
gezellig met vrienden
leuke dingen te doen.
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als
leerkracht basisonderwijs en dit jaar zal ik
elke maandag te vinden zijn op de
Anbrenge. Daarnaast ben ik werkzaam op
de Pabo van NHL Stenden Hogeschool in
Emmen op dinsdag, woensdag en
donderdag. Werken met kinderen is mijn
passie, onderwijs geven doe ik daarom
dan ook met veel plezier. Door de
profilering en keuzeminor STEAM te
volgen tijdens mijn opleiding ben ik op de
hoogte van de laatste digitale
mogelijkheden en integreer ik deze waar
het kan in mijn lessen. Altijd met een focus
op het verbeteren en uitdagender maken
van mijn onderwijs wat het leren van de
kinderen ten goede komt. Een betrokken
leerling leert meer. Voor mij bestaat er
geen leuker vak dan leerkracht zijn!
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Verkiezingen MR
Vorig schooljaar hebben twee ouders zich
opgegeven voor de verkiezingen van de
MR. Er is op dit moment één positie
beschikbaar en daarom schrijven we
officiële verkiezingen uit.

In de bijlage vindt u meer informatie over
de ouders die zich verkiesbaar hebben
gesteld en een stemformulier. Wilt u deze
volgende week, uiterlijk vrijdag, weer aan
uw zoon of dochter meegeven? Alvast
bedankt voor uw stem: één van deze
ouders neemt namens u plaats in de
medezeggenschapsraad!

U kunt hier nu al voor inschrijven via het
formulier op onze website! Wacht hier
ook niet te lang mee als u interesse heeft,
want VOL = VOL. I.v.m. de huidige
maatregelen hanteren we namelijk wel
een max aantal deelnemers per les. We
bieden lessen aan voor iedereen van 3,5
tot.…oneindig😉
Voor kinderen van de basisscholen hebben
wij een breed aanbod van o.a. Klassiek
ballet, Streetdance, Musical, Kidsjazz en
Dance4fun.
Tijdens de lessen kunt bij onze 'Balance
Bar' terecht voor een lekker kopje
koffie/thee en in de nabije toekomst ook
voor een gezonde snack of heerlijke
smoothie!
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen
op zondag 6 september, uiteraard in
'goede gezondheid'. Graag tot ziens!
Groetjes Majka en Jerry van den Berg

Dans- en sportschool op Erica
Vele van jullie zullen het vast al gezien of
gehoord hebben, maar Dansstudio7 is
terug op Erica!
Na 3 jaar in Emmen hebben wij de knoop
doorgehakt en het roer omgegooid. Dit
keer zullen wij niet alleen dans voor
kinderen aanbieden, maar ook een breed
assortiment aan sport groepslessen voor
volwassenen en zelfs ook fitness! Ook
voor de senioren onder ons is er een leuke
Fit50+ les.
Momenteel zijn we nog druk aan het
verbouwen, maar we hopen op zondag 6
september onze deuren te openen voor
publiek. Tijdens deze open dag kunt u een
kijkje komen nemen in ons Sport- en
Danspaleis van 11.00-16.00. Ook zullen wij
deze dag verschillende korte activiteiten
hebben. Het programma volgt z.s.m. op
onze website www.dansstudio7.nl.
Vanaf 7 september is het mogelijk om een
gratis proefles te komen doen.
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Informatieavond
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Wereldtijdscan
Start kinderboekenweek
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Thema Kunst
Ook mochten de kinderen verf in de
slacentrifuge doen en dan zelf draaien.
Onderin hadden wij een papiertje gelegd.
Toen de kinderen klaar waren met draaien
gingen wij kijken wat voor mooi
schilderijtje het was geworden.

Deze week zijn wij
weer druk bezig
geweest met het
thema kunst. Wij zijn
samen met de
kinderen op pad
geweest en hebben
bij de bloemist twee
zonnebloemen
gekocht. Toen wij weer terug waren bij de
Anbrenge mochten de kinderen om de
beurt bij een schildersezel deze
zonnebloemen na verven.
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