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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Corona
De besmettingen binnen onze school zijn
op dit moment nog steeds nihil.
Ontzettend fijn. U heeft een brief vanuit
ons bestuur gehad over de maatregelen,
waarin vooral gevraagd wordt om goede
afwegingen te maken wat betreft een
zieke zoon of dochter.
Er zijn momenteel geen invallers meer die
in te zetten zijn. Dat houdt in dat wij
intern alle ziekte proberen op te lossen.
Dit lukt tot nu toe, maar bij meer ziekte
wordt dit erg lastig en zelfs onmogelijk.
Dat houdt in dat er dan groepen naar huis
zullen moeten. Vandaar ook de oproep
vanuit ons bestuur: samen moeten we
voorkomen dat anderen ziek worden.
Ouders mogen helaas niet meer in school,
tenzij er een afspraak is gepland. We
vragen u in dat geval een mondkapje in de
school te dragen tot u ergens stil zit.
Of de school dicht gaat of niet, dat is nu
nog de vraag. De berichten lijken gunstig
voor het open houden van de school.
Morgenavond is de volgende
persconferentie. We wachten het af.
Zolang u niets van ons hoort, blijven we
gewoon open. Zodra er meer bekend is,
hoort u zeker weer van ons. In ieder geval
alvast bedankt voor de medewerking.

Hij heeft vast veel plezier gehad. Wel heel
lief: alle kinderen hadden een cadeautje in
hun schoen of vak!

Volgende week donderdag komt
Sinterklaas bij ons op school! Wat zal dat
gezellig zijn. We gaan de beste Sint
bezoeken in het speellokaal, groep voor
groep. In de bovenbouw komt Sinterklaas
even langs om te zwaaien. Zij zullen hun
feest vieren met prachtige surprises.

Belangrijke data in december
1
2
6
17
23
24

Pietenochtend
Surprises mee groep 6 t/m 8
Sinterklaas op school
Leerlingenraad
Einde thema voeding en sport
Kerstdiner
12.00 uur kerstvakantie

Sinterklaas
Vanmorgen was het wel even schrikken:
rommelpiet was geweest! Wat een
puinhoop in de groepen… Hij had met van
alles gespeeld en bij groep 4/5 en 7/8 een
grap uitgehaald: alle vakken waren
omgewisseld!
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Sinterklaas
Sinterklaas is aangekomen in het land.
Ons lokaal is omgetoverd in
Sinterklaassferen.
De kinderen vinden het erg leuk om te
verkleden als Sinterklaas of piet; het liefst
de hele ochtend en fantasiespel spelen.
Afgelopen week hebben wij pepernoten
gemaakt met de kinderen en
pietenmutsen geknutseld voor het
aankomend sinterklaasfeest.
BSO
De afgelopen weken hebben wij weer
leuke verschillende activiteiten gedaan op
de Buitenschoolse Opvang.
Bijvoorbeeld timmeren met eigen invulling
wat ze ervan willen maken. Sommige
kinderen hebben eigen naam gemaakt en
gekleurde loomelastiektjes er omheen.
Wij hebben een bak gevuld met
havermout met paarden en blokjes erin en
daar hebben ze een manege van gemaakt
voor Ozosnel.
Het is leuk om te zien hoe kinderen
verschillend spelen met sensomotorisch
speelgoed.
Af en toe gaan wij ook koken bij de BSO en
afgelopen week hebben wij
Sinterklaasmijters gemaakt met
bladerdeeg en tomatensaus.
Wij proberen elke week leuke activiteiten
aan te bieden en iedereen mag zelf weten
of ze wel of niet mee willen doen.
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