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Ouderbijdrage
Uitgaven voor activiteiten t.b.v. de
kinderen, zoals Sinterklaasfeest,
Kerstfeest, Vaderdag, Moederdag, laatste
schooldag e.d. worden betaald uit de
ouderbijdrage. Voor het gehele schooljaar
is het bedrag per kind voor de
ouderbijdrage vastgesteld op € 17,50.
Wij verzoeken u het bedrag voor de
ouderbijdrage uiterlijk voor 5 oktober
2020 over te maken op bankrekening
NL03 RABO0317 6557 95 ten name van
“Schoolvereniging obs de Anbrenge” te
Erica onder vermelding van de naam en de
groep van uw kind(eren).

situaties rondom school, een verkeersweek met praktische verkeersprojecten of
het helpen bij een praktisch verkeersexamen. Omdat we in het bezit zijn van
het Drents Verkeersveiligheids Label
kunnen we jaarlijks meerdere verkeersprojecten aanvragen, waarbij soms
ondersteuning gewenst is. De huidige
verkeerscoördinator van onze school kan
hierbij wel extra hulp gebruiken. Als u hier
meer over wilt weten of het lijkt u leuk om
te doen, dan graag een reactie naar
locatieleider@obs-brink.nl
(Aaltje Bosma).

Stoepranden
Meer informatie kunt u vinden in onze
schoolgids, op onze website en bij de
participatiewebshop van de gemeente
Emmen. Indien u niet in staat bent om aan
deze financiële verplichting te voldoen,
wilt u dan alstublieft contact opnemen
met de penningmeester om te bespreken
wat de mogelijkheden zijn.
Met vriendelijke groet,
René Raad (penningmeester)
T: 0591-301971 / E: rm.raad@lijbrandt.nl

Voor kinderen van 6 t/m 14 jaar vindt op
vrijdag 18 september 2020 het NK
stoepranden plaats. Dit gebeurt op het
Raadhuisplein voor het Atlastheater van
15.30 tot 17.30 uur en deelname is gratis.
De kinderen hebben vandaag allemaal
geoefend onder leiding van de
buurtsportcoach.

Verkeersouder
De Anbrenge is op zoek naar een ouder
die ervoor zorgt dat verkeersveiligheid en
-educatie hoog op de agenda staat van
onze school. Verkeersouders helpen bij
het organiseren van acties om kinderen
veilig aan het verkeer te laten deelnemen.
Het kan bijvoorbeeld gaan om het
begeleiden van een fietscontrole, actie
ondernemen tegen bepaalde verkeersNieuwsbrief obs de Anbrenge, Semsstraat 2, 7887 AD Erica.
tel: 0591-301824 e-mail: locatieleider@obs-anbrenge.nl
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Ziekmeldingen

Topondernemers

In de bijlage vindt u twee beslisbomen die
u kunt gebruiken om te beslissen of uw
kind wel of niet naar school kan. Neem bij
twijfel vooral ook contact op met school.
Als uw kind langer ziek is met milde
klachten, kunt u contact opnemen met de
leerkracht. Het is dan mogelijk om via
Snappet wat schoolwerk te blijven doen.

In een vorige nieuwsbrief hebben we u
iets over Snappet verteld. Naast Snappet
hebben we ook Topondernemers
aangeschaft. Deze methode ondersteunt
het thematisch onderwijs (wereldoriëntatie), waar de we laatste drie jaar mee
bezig zijn. Op dit moment zijn alle groepen
aan het werk met het thema ‘Reizen’.
De kinderen in groep 8 hebben
bijvoorbeeld de afgelopen weken in
zelfgekozen groepjes een opdracht
gekozen en uitgevoerd. Ze konden kiezen
uit een vakantiefolder voor een land
ontwerpen, een eiland onderwerpen en
een vakantiefolder maken, een wereldreis
plannen of een reis plannen en een
dagboek bijhouden. Ze hebben de
resultaten in de klas gepresenteerd:

De leerkrachten laten zich bij corona
gerelateerde klachten testen. We
proberen de klassen zo goed mogelijk op
te vangen. Het kan voorkomen dat er geen
invallers zijn en er intern ook geen
collega’s ambulant zijn die de klas les
kunnen geven. Als dat gebeurt, wordt u op
de hoogte gebracht. De kinderen worden
niet verdeeld over de andere groepen,
maar moeten dan thuisblijven. Bij langere
afwezigheid zal dan ook via Snappet het
lesgeven worden opgepakt. We hopen
natuurlijk dat dit alles niet nodig is, maar
vinden het wel belangrijk dat u hiervan op
de hoogte bent.

Belangrijke data in september
14
14
15
15
18
21
21
24
28
30

Start afname citotoetsen
Informatieavond
Informatieavond
Prinsjesdag
NK Stoepranden
Schoonmaakavond
MR vergadering
Wereldtijdscan
Voorstelling kinderboekenweek
groep 1/2
Start kinderboekenweek

De judolessen zijn door ziekte helaas
komen te vervallen. We horen nog of het
op een ander moment dit jaar gaat
plaatsvinden.

En zien we u komende maandag
en/of dinsdag op de
informatieavond? Tot dan!
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