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Vrijwillige ouderbijdrage 

Graag ontvangen we de vrijwillige 
ouderbijdrage à € 17,50 in oktober op 
bankrekening NL03 RABO 0317655795 ten 
name van Schoolvereniging obs de 
Anbrenge te Erica, onder vermelding van 
de naam en groep van uw kind(eren). Van 
de ouderbijdrage bekostigen wij allerlei 
activiteiten voor uw kind(eren) op school, 
zoals Sinterklaas, kerst, laatste schooldag 
etc. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. Als u vragen heeft over de 
vrijwillige ouderbijdrage kunt u een mail 
sturen naar anbrenge@oo-emmen.nl. 
 

 
Sparen voor de schoolbieb 
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het 
weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de 
actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is 
een feestje. Bruna wil graag (voor)lezen 
stimuleren door samen met ouders en 
kinderen de schoolbibliotheek te vullen 
met fijne boeken. Want leesplezier begint 
op school én bij Bruna.  
Zo werkt het: koop tijdens de 
Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 
2022) een boek bij de Bruna-winkel en 
lever het bonnetje in op school. De school 
levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt 
een tegoed voor 20% van het totaalbedrag 
van alle ingeleverde bonnen. Met dit 
tegoed kan onze school nieuwe boeken 
kopen voor de schoolbibliotheek. Spaar je 
mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 
november bij de juf of meester.  

 
 
 

Schoonmaakavond 
Dinsdag 4 oktober om 19 uur (tot 
maximaal 20.30 uur) is de eerste 
schoonmaakavond. Het groepje 
enthousiaste moeders wil graag extra 
handen in de klassen. Wilt u ook komen 
helpen? Graag! U bent van harte welkom 
om 19 uur op 27 september. U hoeft zich 
niet op te geven. Ook als u zich heeft 
opgegeven via de activiteitenlijst bent u 
zeker welkom!  

 

Op tijd komen 
Het gaat gelukkig steeds beter: op tijd op 
school zijn. Het is ook weer wennen na de 
zomervakantie. Wat is nu op tijd komen? 
De eerste bel gaat om 8.25 uur. Om 8.30 
uur starten de lessen. Als uw kind om 8.30 
uur komt, dan is het te laat in de les. Op 
tijd is dus tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Het 
zou fijn zijn als alle kinderen er dan zijn, 
zodat we meteen kunnen starten. Alvast 
dank! 
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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. 
 

Kinderboekenweek 
Volgende week woensdag is de opening 
van de Kinderboekenweek. Het thema dit 
jaar is Gi-ga-Groen! Alle kinderen mogen 
op deze dag in groene kleding op school 
komen. De kinderen blijven 's ochtends op 
het plein en om 08.30 uur openen we de 
Kinderboekenweek met de dans van 
Kinderen voor Kinderen. U bent van harte 
welkom om te komen kijken. 

Daarna gaan de kinderen naar binnen en 
komen er twee ouders vertellen over hun 
beroep. Wie dat zijn en waar het over 
gaat, houden we nog even geheim. Het 
heeft in ieder geval te maken met het 
thema Gi-ga-Groen. 

In de Kinderboekenweek staan boeken en 
lezen natuurlijk centraal. Op school doen 
we daarom veel extra activiteiten om de 
leesmotivatie te verhogen. Zo is er een 
voorstelling van Jinky’s Mikmak voor de 
voorschool en groep 1 en 2, een 
voorstelling van een goochelaar voor 
groep 3 en 4, gaan we met groep 3 t/m 8 
naar het Bargerveen, gaat groep 8 
bourgondisch koken en wordt er extra 
voorgelezen in alle groepen.  

Als afsluiting zal juf Aaltje voorlezen aan 
groep 1 t/m 4 en is er vrijdag 14 oktober 
de voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m 8, 
waarbij de winnaar van groep 7 of 8 mee 
gaat doen aan de voorleeswedstrijd in 
Emmen, waar bijna alle scholen 
vertegenwoordigd zijn!  

Een week vol leerzame en leuke 
activiteiten dus! 

Jinky’s Mikmak 

Groep 1 en 2 en de voorschool zijn 
vanmorgen bij de voorstelling van Jinky’s 
Mikmak geweest. De voorstelling ging 
over het prentenboek ‘Wat als…’ en is een 
voorbereiding op de Kinderboekenweek 
die volgende week zal starten. De 
kinderen hebben aandachtig gekeken en 
meegedaan aan deze interactieve 
voorstelling. 
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Brussengroep Emmen 

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar die een 
broer of zus (brus) hebben met een 
chronische ziekte, beperking of psychische 
stoornis, organiseert MEE Drenthe 
bijeenkomsten (Brussengroep) in Emmen.  
Meer informatie hierover vindt u in de 
bijgevoegde folder.  

 
Kunst in de Kas Klazienaveen 
Op 16 oktober wordt Kunst in de Kas in 
het tuinbouwcentrum van Klazienaveen 
georganiseerd. Dit jaar is het thema The 
Kids Galery. Kinderen kunnen tijdens 
Kunst in de Kas hun eigen kunst maken 
van gerecycled tuinbouwmateriaal. 
"Roer deze plastic niet in de oceaansoep, 
wij maken kinderkunst van deze troep"  
Vervolgens kunnen de kinderen deze 
kunst exposeren in The Kids Galery. 
Er zijn er nog meer leuke activiteiten te 
doen en te beleven voor jong en oud. 
Meer informatie hierover vindt u in de 
bijgevoegde flyer of op 
www.tuinbouwemmen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data in oktober 
4 Groep 3 en 4 voorstelling 

goochelaar Kinderboekenweek 
 
19 uur Schoonmaakavond 
 
MR-vergadering 
 

5 Opening Kinderboekenweek 
 

10 OC-vergadering 
 

11 Groep 3 t/m 8 naar Bargerveen 
Kinderboekenweek 
 

13 Groep 8 aspergeboerderij Sandur 
Kinderboekenweek 
 
Afsluiting Kinderboekenweek  
groep 1 t/m 4 
 
GMR-vergadering 

14 Afsluiting Kinderboekenweek  
groep 5 t/m 8 – voorleeswedstrijd 

17-21 Herfstvakantie 
 

24 Start thema Huis en thuis 
 

27 Bag2School 
 
Leerlingenraad 
 
GMR-vergadering onderwijstijd 

 

http://www.tuinbouwemmen.nl/

