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Coronaregels

Tevredenheidspeilingen

Eergisteren heeft u van ons bestuur de
laatste update van de maatregelen
gekregen. Hierin staat o.a. dat wij als
leerkrachten ook mondkapjes in de
gangen moeten dragen. In de klas hoeft
dit niet. Ook kunnen een aantal zaken
helaas niet doorgaan. Hoe u toch iets
meekrijgt van het schoolontbijt,
sinterklaas en kerst laten wij u weten! Het
koken in de klas is eerst verschoven tot na
de kerstvakantie, omdat dit onder leiding
van een kok is. Groep 5 heeft wel al samen
iets heel lekkers gemaakt vorige week!

Eén keer per twee jaar wordt er een
tevredenheidspeiling (enquête) gehouden.
Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en voor
het personeel. Op maandag 2 november
krijgen de oudste kinderen van het gezin
de enquête mee. Aangezien er ook vragen
in staan die leerkrachtgebonden zijn,
krijgen de gezinnen met twee of meer
kinderen per twee/derde kind een extra
formulier mee. Het invullen zal gemiddeld
15 minuten van uw tijd kosten. Ook zullen
de leerlingen (groepen 5 t/m 8) en
leerkrachten een vragenlijst invullen. De
vragenlijst is opgesteld door het
onafhankelijke bureau "Scholen met
Succes". Alle gegevens uit de peiling
worden door dit bureau anoniem
verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur
en het managementteam van de school
ontvangen de rapportage en niet de
ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage
is geen individuele score af te leiden. De
uitkomst van het onderzoek kan per
school worden vergeleken met de andere
scholen van het bestuur, maar ook met
referentiescholen in het land. De
verwachting is dat de rapporten eind
januari 2021 in ons bezit zijn. De
hoofdlijnen van de rapportage worden
aan ouders /verzorgers en personeel
bekendgemaakt. We hopen dat u de tijd
neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe
hoger de respons, hoe groter de
betrouwbaarheid van de uitslag van de
peiling. Zo kunnen wij het juiste
kwaliteitsbeleid voor onze school bepalen.

Kinderboekenweek voorstelling
Groep 3/4 heeft deze week nog van een
voorstelling van de kinderboekenweek
kunnen genieten over Vos en Haas. Het
was een hele leuke voorstelling!
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Steps

Voorschool Anbrenge

Het was ontzettend gezellig met alle steps
en de kinderen spelen heel mooi. Maar
helaas wordt het nu toch echt te druk op
het plein, worden de steps steeds groter
en gaan de kinderen steeds sneller. Het
wordt onveilig. We hebben daarom
afgesproken met de kinderen dat gisteren
de laatste dag was dat de step mee naar
school mag om te gebruiken tijdens de
pauzes.

Belangrijke data in november
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3 dec.

Nationaal schoolontbijt
Techniek in de klas gr. 1 t/m 5
Sint Maarten
Bag2School
MRT groep 4
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
MR vergadering: digitaal
Rapport mee
Oudergesprekken
Jeugdarts spreekuur
GMR vergadering
OC vergadering: gaat niet door
Sinterklaas op school

U kunt uw kind vanaf 1,5 jaar inschrijven
voor de voorschool (start bij 2,5 jaar) en
vanaf 2,5 jaar bij de basisschool (start bij 4
jaar). Voor meer informatie belt of mailt u
gerust met de school (0591-301824 /
locatieleider@obs-anbrenge.nl)

Thema Reuzen en kabouters
Afgelopen 4 weken hebben we gewerkt
aan het thema reuzen en kabouters in de
herfst. We hebben allerlei verschillende
activiteiten gedaan, zoals een paddenstoel
stempelen, sporen maken, spelen met een
parachute + bladeren, we hebben een
uitstapje gemaakt naar het bos en we
hebben veel geleerd over de spin.

Schoolontbijt
Komende woensdag zullen wij met alle
kinderen samen gaan ontbijten in de klas.
Uw kind hoeft hier verder niets voor mee
te nemen, behalve zijn of haar lege maag.
Per klas zullen de foto’s gedeeld worden
via Klasbord.

Bezoek museum groep 6/7
Door de aangescherpte maatregelen gaat
het bezoek van groep 6/7 aan het Drents
museum en archief eerst niet door. Er
wordt gekeken naar een ander moment in
het voorjaar.

Deze week werken we aan onze lampion
en daarna starten we met thema
beroepen. Elke nieuwe week staat er een
ander beroep centraal.

Jarig
Hoera! Fynn is 3 jaar geworden. Wij hopen
dat je een leuke verjaardag hebt gehad
Fynn.
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Nieuwe tijden
Tijdens de 10-minuten gesprekken hebben
we vernomen dat er enkele ouders de
tijden van de voorschool niet prettig
vonden, daarom hebben wij besloten dat
vanaf volgende week de oude tijden weer
gehanteerd worden.
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:

08.30-11.45uur
08.30-12.15uur
08.30-12.15uur

Er is GEEN inloop, dus de ingang blijft bij
het kooklokaal zoals de afgelopen weken.
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