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Op tijd komen

Bijlage bibliotheek

We merken dat sommige kinderen hun
bed wel erg fijn vinden liggen. Graag erop
toezien dat de kinderen voor half negen
op school zijn, zodat we ook om 8.30 uur
met alle kinderen kunnen beginnen met
de lessen. Dank voor uw medewerking

De herfsteditie van Matilda is weer
verschenen. In de bijlage vindt u hier meer
informatie over.

Verkeersouder
In de vorige nieuwsbrief stond een stukje
over onze zoektocht naar een
verkeersouder. Reacties kunnen naar
locatieleider@obs-anbrenge.nl (per abuis
is in de vorige nieuwsbrief een verkeerd
mailadres genoemd). Er zijn nog geen
reacties binnen gekomen. Het zou toch
heel fijn zijn als iemand onze huidige
verkeersouder zou kunnen ondersteunen.

Activiteitenladder Brede School
De activiteitenladder voor de Brede School
Erica is klaar! Wat een leuke activiteiten
voor de kinderen. Via
www.actiefinemmen.nl kunt u naar de
pagina van de brede school en kunt u uw
kind opgeven voor allerlei leuke dingen.
De activiteitenladder staat ook in de
bijlage.

Informatieavond
Wat fijn om u allemaal weer gezien te
hebben! Heel veel ouders hebben
afgelopen maandag en dinsdag de
informatieavond bezocht. Door de
coronamaatregelen allemaal net iets
anders dan anders, maar zo hebben we
toch contact met elkaar. Een muis in groep
1 zorgen voor wat consternatie in de
groep. We zijn druk zoekende naar de
muis en hopen hem niet weer te zien!
In november zijn de eerste 10minutengesprekken. Heeft u voor die tijd
een vraag aan de leerkracht, neemt u dan
contact op via de mail of telefonisch.
Alvast bedankt.
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NK Stoepranden
Schoonmaakavond
MR vergadering
Wereldtijdscan
Voorstelling kinderboekenweek
groep 1/2
Start kinderboekenweek
GMR vergadering
Afsluiting thema Reizen
Spreekuur Jeugdarts GGD
Herfstvakantie
Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Start thema Wereld in het klein
OC vergadering
Fietscontrole groep 3 t/m 8
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