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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Rapport en oudergesprekken
Morgen krijgen de kinderen hun eerste
rapport mee. Daaropvolgend zijn in de week
van 23 t/m 27 november de oudergesprekken.
De gesprekken bij juf Patricia in groep 3/4
worden uitgesteld totdat zij weer aan het
werk is.
De oudergesprekken vinden plaats via Google
Meet. U heeft hierover informatie ontvangen.
Schroom niet om contact met de leerkracht op
te nemen als iets niet lukt. Het is voor ons ook
de eerste keer dat we dit op deze wijze doen,
maar samen gaat het vast lukken!

Vanuit de ouders kwam de vraag of er op
het verlanglijstje ook de hobby’s van het
kind genoemd kunnen worden i.v.m. de
surprises. Een heel goed idee, maar helaas
hadden we de lijstjes al meegegeven. De
kinderen kunnen natuurlijk altijd aan de
leerkracht om tips vragen. Volgend jaar
zullen we dit zeker meenemen!
De kinderen hoeven 3 december geen
drinken en fruit mee te nemen voor de
kleine pauze. Wél eten en drinken voor de
middagpauze meegeven a.u.b.

Pietenochtend

Sinterklaas
Sinterklaas komt donderdag 3 december
bij ons op school en de voorschool. We
zullen de Sint niet met alle ouders,
broertjes en zusjes opvangen dit
schooljaar. Wel maken we er een gezellig
feest van, net als ieder jaar!
De groepen 1 t/m 4 zullen de Sint
bezoeken in het speellokaal. Misschien
heeft de Sint wel iets voor ze
meegenomen! De groepen 5 t/m 8 vieren
het feest in de klas. De surprises zullen
worden uitgestald in de klas, zodat ze
donderdagochtend te bewonderen zijn.
Natuurlijk zullen we de foto’s van de
prachtige creaties met u delen.

Woensdag 2 december heeft groep 1 en 2
de Pietenochtend. Samen lekker gymmen
als een piet, pepernootsjoelen, spelen,
dansen, etc. Groep 8 gaat dit jaar helpen
op de pietenochtend. De kinderen van
groep 1 en 2 hoeven die dag geen eten en
drinken mee naar school te nemen.
Hiervoor wordt gezorgd!

Kerstbomenactie
Denkt u bij het aanschaffen van uw
kerstboom binnenkort aan onze school?
Als u een kerstboom koopt bij kwekerij
Hofstede ‘Het Amsterdamscheveld’, dan
ontvangt u 10 % korting en de school
ontvangt €2,50 per verkochte boom!
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Juf Patricia

Kerstlunch

Juf Patricia is afgelopen weekend met
spoed geopereerd aan haar galblaas. De
operatie is goed gelukt en juf Patricia is
ondertussen weer thuis om te herstellen.
We wensen haar veel beterschap!

In verband met alle coronamaatregelen is
het niet haalbaar om een kerstdiner te
organiseren dit schooljaar. Maar in plaats
daarvan hebben we een kerstlunch,
waarbij de gerechten worden aangeleverd
door Partyservicenoord. We gaan er een
ontzettend leuke en gezellige dag van
maken. Alle kinderen mogen natuurlijk in
mooie kleren naar school komen, we doen
de lichten uit en de kerstlichtjes aan en
dan is het genieten met elkaar. Meer
informatie volgt.

De groep wordt op dit moment door
invallers gedraaid. De kinderen doen het
ontzettend goed. We zijn trots op hun
flexibiliteit en het harde werken dat ze
laten zien.
De oudergesprekken volgende week
worden verschoven naar het moment dat
juf Patricia weer hersteld is. Mochten er
dringende vragen zijn, kunt u natuurlijk
altijd contact met school opnemen.

Bag2School
Bag2School was weer een groot succes.
We hebben nog niet gehoord hoeveel geld
de actie heeft opgeleverd, maar de kar zat
goed vol! Bedankt voor het brengen van
de kleding.

Herinnering betaling ouder- en
schoolreisbijdrage
Denkt u eraan, indien u nog niet betaald
heeft, om de ouderbijdrage à €17,50 en
het eerste gedeelte van de
schoolreisbijdrage van uw kind(eren) deze
week over te maken op IBAN:
NL03RABO0317655795 ten name van
Schoolvereniging obs ‘De Anbrenge’. Voor
de kinderen van groep 1 en 2 bedraagt het
eerste gedeelte van de schoolreisbijdrage
€17,50 en voor groep 7 en 8 €37,50.
Vergeet u s.v.p. niet de naam en de groep
van uw kind(eren) te vermelden!
Bij voorbaat dank,
René Raad
Penningmeester obs de Anbrenge

Belangrijke data in november
19
20
23/27
24
26
30
3 dec.

MR vergadering via Meet
Rapport mee
Oudergesprekken via Meet
Jeugdarts spreekuur
GMR vergadering
OC vergadering: gaat niet door
Sinterklaas op school

Belangrijke data in december
2
3
17
18

Pietenmorgen groep 1/2
Sinterklaas op school
Kerstlunch
12 uur: kerstvakantie
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Voorschool Anbrenge
Vorig week zijn wij begonnen met het
thema beroepen. We zijn gestart met het
beroep brandweer.

Daarna zijn wij begonnen met het beroep
bakker. Wij zijn bezoek geweest bij de
bakkerij. De bakker ging laten zien wat hij
maakt en hoe hij het maakt.
Dat was natuurlijk superinteressant en erg
leuk!

Vuur maken en brandjes blussen.
En met de kinderen praten in de kring
over wat de brandweer eigenlijk doet.
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