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Cadeaubon Ouderraad 

Alle groepen hebben van de ouderraad 
een cadeaubon gekregen van de 
ouderraad ter waarde van 50 euro. Voor 
dit geld kunnen de leerkrachten iets 
educatiefs kopen voor in de klas. Alle 
ouders bedankt! 
 

Sponsorloop 
Afgelopen donderdag was de sponsorloop 
voor muziekinstrumenten voor de 
Oekraïneschool in Emmen. Er waren veel 
ouders en familieleden te kijken en om 
aan te moedigen. Wat hebben wij als team 
genoten van deze middag. De kinderen 
waren ontzettend gemotiveerd en hielpen 
elkaar de rondjes door. We hebben echt 
samen als school (kinderen, leerkrachten 
én ouders) ervoor gezorgd dat de kinderen 
ontzettend hun best hebben gedaan. Het 
uiteindelijke bedrag is 1820 euro! Hier 
gaan we muziekinstrumenten voor 
aanschaffen en er een speciaal moment 
van maken om deze instrumenten aan de 
kinderen van de Oekraïneschool te 
overhandigen. Hierover komt nog meer 
informatie! 

 

 
 

 
De groenteboer op Erica heeft voor alle 
kinderen een snackkomkommer 
gesponsord, bedankt! 
 

Opgave activiteiten 
Tijdens de informatieavond (waar we veel 
ouders mochten ontvangen, heel fijn) is er 
een brief uitgedeeld met een aantal 
activiteiten waar we uw hulp (of van opa 
en oma) goed kunnen gebruiken. Heeft u 
de brief nog thuis dan zien we die graag 
terug uiterlijk 30 september. Heeft u de 
brief gemist dan kunt u deze in de bijlage 
vinden. U mag zich ook via de mail 
(anbrenge@oo-emmen.nl) opgeven.  
 
Let op: de tweede datum van Bag2School 
moet zijn 30 juni. Dit staat niet goed op de 
brief. 
 

Schoolreizen 
Dit schooljaar zullen alle groepen een 
ééndaagse schoolreis hebben. Waar 
naartoe, dat hoort u in 2023 van ons. Voor 
volgend jaar is het de bedoeling dat groep 
8 weer op schoolkamp gaat. De huidige 
groep 8 is vorig schooljaar op schoolkamp 
geweest. 
In het verleden zijn groep 5 t/m 8 op een 
tweedaags schoolkamp geweest naar 
Klonie. Dit is de laatste 5 jaar al niet meer 
het geval en met de huidige onkosten is 
besloten dat een ééndaagse schoolreis 
ook heel leuk, gezellig en leerzaam is. 
Meer informatie over de vrijwillige 
ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage 
kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen. 
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Open huis Muziekschool MM 
Op 1 oktober a.s. houdt Muziekschool MM 
haar jaarlijkse open huis van 10.00 tot 
13.00 in ons gebouw aan de 
Handelsweg 14. De leerlingen van obs de 
Anbrenge zijn van harte welkom voor een 
speurtocht door het gebouw, waarbij alle 
verschillende instrumenten voorbijkomen. 
Er zijn demonstraties, men kan 
instrumenten uitproberen en de docenten 
zijn aanwezig voor het geven van 
informatie. Toegang is gratis en ook 
ouders zijn van harte welkom. 
Met vriendelijke groet, het docententeam 
van Muziekschool MM. 
  

Griezelspeurtocht 2022  

Durf jij het aan om mee te gaan?    
De activiteitencommissie van 
Ondernemersvereniging de Heidebloem 
organiseert op vrijdag 28 oktober 2022 in 
Erica een speurtocht voor basisschool-
kinderen (groep 1 t/m 8).  
 
Het is een leuke wandeltocht in het thema 
van Kids Halloween waarbij basisschool-
kinderen samen op pad gaan. De kinderen 
worden ingedeeld per leeftijdscategorie 
en tijdens de wandeling zijn er spannende   
opdrachten en lopen er verklede griezels 
rond. Het is kindvriendelijk, dus er wordt 
geen gebruik gemaakt van schrikeffecten 
en er wordt rekening gehouden met de 
leeftijden van de groepen.  
   
De kinderen doen mee aan de speurtocht 
onder begeleiding van 1 vrijwilliger of 
ouder van o.a. de activiteitencommissie. 
Ga je als ouder mee als begeleider, geef 
dat aan bij opgave van je kind. Kleuters 
kunnen alleen meedoen onder begeleiding 
van 1 ouder/verzorger. Kinderen uit groep 
3 t/m 8 gaan zonder eigen 
ouder/verzorger mee met de begeleiders.  
 
 

De speurtocht duurt ongeveer 1,5 uur en 
de eerste groep start rond 17:30 uur.  
Groepen worden door de activiteiten-
commissie ingedeeld op leeftijd.  
De starttijd van de laatste groep (kinderen 
uit groep 8) zal uiterlijk rond 20:00 uur 
zijn, maar dit is afhankelijk van het aantal 
opgaven. Er is een beperkt aantal plekken 
dus VOL=VOL.  
   
Meedoen is GRATIS. De activiteit wordt 
mogelijk gemaakt door de leden van   
Ondernemersvereniging De Heidebloem.  
Aanmelden uiterlijk 14 oktober. In 
verband met de groepsindeling is 
aanmelden voor de speurtocht verplicht.  
Dit doe je door een email te sturen naar  
activiteiten@ondernemenderica.nl  
 
Vermeld daarbij:  
• de naam van het kind   
• groep en school van het kind   
• telefoonnummer van de 
ouder/verzorger 
• of we jou als ouder/verzorger mogen 
benaderen om als vrijwillige begeleider 
mee te gaan met een groep (niet de groep 
van eigen kind) 
 

Najaarseditie Matilda 
In de bijlage ontvangt u de najaarseditie 
2022 van “Matilda”. “Matilda” is een kant 
en klaar artikel met tips voor leuke boeken 
voor thuis en op school. Van elk boek is er 
een korte beschrijving. In deze uitgave 
veel titels die passen bij het thema van de 
Kinderboeken week 2022: Gi-Ga Groen 
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Nieuws van de BSO 
De kinderen van de BSO (buitenschoolse 
opvang) hebben de afgelopen weken 
gewerkt aan het thema ”Jungle”! 
 
 

 
 
De volgende activiteiten kwamen voor in 
het thema: 

- Slangen maken van bladerdeeg 
- Slangen maken van papier 
- Dierenmaskers maken 
- Junglespelletjes 
- Dieren boetseren met klei 

 
Het was weer een gezellig leerzaam 
thema!  

 
 
 
 
 
 


