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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

NK-stoepranden

10@10 challenge

Een aantal weken geleden hebben we met
groep 3 t/m 8 geoefend voor het NK
stoepranden. We zijn dan ook erg trots om
te kunnen vertellen dat een leerling van
onze school heeft gewonnen! Esmay Blik
wist de eerste plaats te behalen tijdens dit
kampioenschap. Gefeliciteerd Esmay!

Gisteren hebben we met de hele school
meegedaan aan de 10@10 challenge in
het kader van de Nationale sportweek.
Om 10 uur hebben we 10 minuten gesport
onder leiding van o.a. Rico Verhoeven en
Yara van Kerkhof, ambassadeurs van
NOC*NSF. Niet live helaas, maar via het
digibord. De kinderen hebben ontzettend
goed hun best gedaan!

Vervanging bij ziekte
Zoals we al eerder genoemd hebben,
wordt het steeds moeilijker om vervanging
te krijgen als een leerkracht ziek is.
Gelukkig kan een leerkracht nu snel getest
worden en bij een negatieve test weer aan
het werk (als hij of zij zich goed voelt
tenminste). Mocht er voor een langere
periode geen inval zijn, zal het
thuiswerken weer opgestart worden. Dit
zal via Snappet gaan vanaf groep 4. We
hopen natuurlijk dat dit niet nodig is, maar
willen niet dat dit een verrassing voor u zal
zijn.
Als uw zoon of dochter ziek is, dan graag
afmelden voor 8.30 uur. In de bijlage de
nieuwste beslisboom. De andere twee
komen daarbij te vervallen.
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Fietskeuring
Op 20 oktober vindt de fietskeuring weer
plaats voor alle kinderen van groep 3 t/m
8. VVN komt dan langs om de fietsen te
keuren. In de bijlage een overzicht van de
punten waarop gecontroleerd wordt.
Samen zorgen we ervoor dat de kinderen
veilig kunnen fietsen, vooral nu het weer
slechter wordt en het donkerder wordt in
de ochtend.
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in september en oktober
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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
Voorstelling kinderboekenweek
groep 3/4
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