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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Rapport en oudergesprekken
De oudergesprekken via Meet verliepen
goed. Het was even wennen en elkaar
echt zien is natuurlijk fijner, maar op deze
wijze konden we toch met elkaar in
gesprek. Mocht er nog een vervolggesprek
nodig zijn of u heeft nog
vragen/opmerkingen, schroomt u dan niet
om de leerkracht te benaderen.

Vanmorgen was het chaos: de rommelpiet
was geweest. Hij had zelfs de vakken van
groep 5 met die van groep 8 omgewisseld.
Gelukkig was er een kleine troost: in de
schoen en in de vakken zat iets leuks en
iets lekkers!
Groep 1 en 2 hadden een prachtige
schoorsteen gebouwd en daar omheen
hun schoenen gezet.

Juf Patricia
Sinterklaas
Komende donderdag is het zover:
Sinterklaas komt bij os op school! De
school is mooi versierd en de kinderen zijn
er al klaar voor. Houdt u de mail en
KlasBord in de gaten: we houden u op de
hoogte door middel van foto’s van die
dag.
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.
Voor de pietenochtend komende
woensdag hoeft groep 1 en 2 ook geen
eten en drinken mee te nemen.

Met juf Patricia gaat het gelukkig een
stukje beter. Komende maandag zal zij
weer op school zijn.

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!
Maandag krijgen de kinderen een flyer
mee. Deze graag meenemen bij de
aanschaf van een boom.
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