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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Coronaregels

Fietskeuring

Nu het aantal besmettingen steeds verder
oploopt en de maatregelen aangescherpt
zijn, hebben we deze update voor u:
Aan alle externen en ouders wordt
gevraagd een mondkapje te dragen in de
school. Als u een gesprek met de
leerkracht heeft, kan deze af als u zit (op
1,5 meter afstand minimaal).

Afgelopen dinsdag vond de jaarlijkse
fietskeuring plaats. Hierover kunnen we
melden dat er 73 fietsen gekeurd zijn.
Daarvan zijn 54 fietsen goedgekeurd, 13
afgekeurd en 6 fietsen zijn als dagfiets
goedgekeurd (geen verlichting). De
kinderen hebben de keuringslijst
meegekregen naar huis. De
verkeersouders hartelijk dank voor de
ondersteuning!

Als uw kind trakteert, dan graag dit
afstemmen met de leerkracht. De
leerkracht haalt de traktatie op bij het hek
als dat nodig mocht zijn.
Hoe vervelend we dit ook vinden: ouders
mogen op dit moment alleen op
uitnodiging in school komen. U kunt
natuurlijk wel ook zelf bellen of mailen om
een afspraak te maken. Als u binnenkomt
dan graag ook registreren!
Wij missen het contact met u als ouders
zeker. We proberen er alles aan te doen
om u zo goed mogelijk op de hoogte te
houden. Mochten er vragen of
opmerkingen zijn, kunt u altijd bellen of
mailen met de leerkracht of de directie en
intern begeleider. We wensen u een
goede gezondheid toe!

Zet je licht aan!
Op 25 oktober gaat de wintertijd in en
fietsen we meer in het donker. Het is
daarbij van belangrijk dat de
fietsverlichting op orde is. In dit kader
start de ANWB weer met de
fietsverlichtingsactie en hebben wij de
fietskeuring uitgevoerd. Meer over de
actie in de bijlage.
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Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is op de vrijdag
voor de herfstvakantie gezamenlijk
afgesloten door het ‘pruiklezen’. De
kinderen mochten een hoofddeksel
meenemen en gezamenlijk hebben we
heerlijk gelezen! Het zag er ook prachtig
uit.

-

-

Wereldtijdscan
Op 24 september zijn er twee collega’s
vanuit ons bestuur bij ons op school
geweest en is de wereldtijdscan
afgenomen. Dit is een scan op het gebied
van thematisch werken: hoe verbinden wij
op de Anbrenge de buitenwereld met de
school. Dit doen we door het werken via
thema’s en sinds dit jaar is de methode
Topondernemers daarin ondersteunend.
Het definitieve rapport laat nog even op
zich wachten, maar in het voorlopige
rapport stonden mooie complimenten en
aanbevelingen:
- Enthousiaste kinderen: veel kinderen
konden aangeven waarom ze
enthousiast waren. Vooral: eigen
keuze maken binnen een bepaalde
structuur.
- Horen vertellen over de externe
deskundigen die de school in gehaald
worden.
- Horen en zien: het bewust aanvliegen
van een thema.
- Hoge betrokkenheid van kinderen.

Procesgericht werken is veel aanwezig
en het product hangt daaraan.
Differentiatie op onderdelen
zichtbaar.
Het doel is duidelijk. De kinderen
weten waar het toe dient.
Er wordt oordeelloos naar kinderen
geluisterd.
Horen vertellen over positieve
feedback geven. Dat zie je terug in de
leerlingen.
Kinderen waarderen heel erg de
autonomie: zelf zoeken, zelf kiezen,
etc.

De aanbevelingen:
- Hoe volg en beoordeel je de
vaardigheden
- Samenwerking met andere scholen
zoeken (jullie hebben wat te brengen
en te halen)
- Zoek uit hoe je de
onderzoeksvaardigheden van de
leerlingen zichtbaar kan maken.

Activiteiten in coronatijd
We proberen binnen de maatregelen alle
activiteiten voor de kinderen door te laten
gaan. Het zal niet allemaal zo gaan als
andere jaren. Sinterklaas komt
bijvoorbeeld wel op school, maar zal niet
massaal ontvangen worden door de
kinderen en ouders. U krijgt per activiteit
bericht van ons over hoe wij het gaan
inkleden en ook hoe we u op de hoogte
houden met bijvoorbeeld een livestream
of via foto’s. Hierbij houden wij rekening
met de AVG. We vragen om uw begrip
hiervoor!
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Nieuw dansles bij STUDIO 7
Vanaf donderdag 29 oktober komt er een
nieuwe streetdance groep bij in de leeftijd 810 jaar. Tijdstip 16.00 - 17.00 uur.
Vind jij dansen leuk en hoe je van stoere
moves? Geef je dan snel op voor een GRATIS
proefles!! Er zijn nog een paar plekjes....
Tevens is er ook nog plek bij onze toffe
Streetjazz les voor 5-8 jarigen op
zaterdagochtend van 09.00-10.00.
Opgeven kan via studio.7@live.nl of een
berichtje of belletje naar 06-29395527.

Actie peternoot
Een actie voor kinderen en jongeren die
opgroeien in armoede. Met Actie
Pepernoot wil Kinderhulp ervoor zorgen
dat kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar
die opgroeien in armoede tóch een
cadeautje van de Sint krijgen op
pakjesavond.
Via Welzijnsgroep Sedna kunnen ouders
een aanvraag indienen voor een
cadeaubon om een prachtig cadeau voor
Sinterklaas uit te zoeken.
Hiervoor wordt gevraagd naar uw
persoonlijke gegevens en uw financiële
situatie.
U kunt contact opnemen met Sedna,
locatie De Velden op telefoonnummer
0591-552347 of via email
h.koopmans@sednaemmen.nl

Belangrijke data in oktober en
november
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Voorstelling kinderboekenweek 3/4
Nationaal schoolontbijt
Techniek in de klas gr. 1 t/m 5
Drents museum en archief gr. 6/7
Sint Maarten
Bag2School
Koken in de klas gr. 2
Inloopmiddag: gaat niet door
Koken in de klas gr. 8
Techniek in de klas groep 6 t/m 8
Jeugdverpleegkundige spreekuur
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Schoonmaakavond: gaat niet door
Koken in de klas gr. 3/4
MR vergadering: digitaal
Rapport mee
Oudergesprekken
Jeugdarts spreekuur
Koken in de klas gr. 1
Koken in de klas gr. 6/7
GMR vergadering
OC vergadering: gaat niet door
Koken in de klas gr. 5
Sinterklaas op school
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