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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Sinterklaasspecial
Wat hebben we een leuke week gehad!
Afgelopen woensdag heeft groep 1 en 2
samen met groep 8 een pietenochtend
gehad. Knutselen, pepernootsjoelen,
pietengym: van alles was er te doen. De
school werd overspoeld door kleine en
grotere pietjes, heel gezellig.

De surprises zijn woensdag allemaal
meegenomen. En wat waren ze
ontzettend mooi allemaal. We hebben ze
eens goed bewonderd met elkaar.
Iedereen die meegeholpen heeft: hartelijk
dank!
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En gisteren was het dan zover: Sinterklaas
is toch bij ons op de Anbrenge gekomen!
Sinterklaas kwam ‘s ochtends aanlopen,
zonder piet. Het bleek dat hij piet kwijt
was geraakt onderweg naar de Anbrenge.
En piet was ondertussen naar hem aan het
zoeken in de school! Gelukkig hebben de
kinderen heel hard geroepen naar piet en
kwam ze er snel aangelopen.

De ouderraad heeft gezorgd voor een
zakje met lekkere dingen als pepernoten
en chocolademunten. Daarnaast was er
ook wat dringen en een mandarijn
geregeld. Zelfs voor de juffen was er iets
lekker meegenomen. Heerlijk! Bedankt
voor het regelen lieve ouders!
Al met al hebben we een hele fijne dag
gehad, die ondanks alle maatregelen niet
zo heel anders was als andere jaren. Blije
kinderen, blije leraren, blije ouders!
Voor iedereen een heel fijn
sinterklaasweekend!

Kerstbomenactie

Vervolgens is Sint met zijn piet naar het
speellokaal gegaan. Daar hebben de
voorschool, groep 1, 2, 3/4 en 5 een
bezoek aan hem gebracht. Groep 6/7 en 8
kregen een flitsbezoek door de Sint.

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!
De kinderen hebben een flyer
meegekregen. Deze graag meenemen bij
de aanschaf van een boom.

Ouderbijdrage

Met één leerling die er helaas niet bij kon
zijn heeft Sinterklaas nog even via
WhatsApp gebeld (videobellen). Dat was
een verrassing!

Beste ouders, er is nog maar 45% van de
ouderbijdrage voldaan, terwijl de
ouderraad al kosten heeft gemaakt voor
het schoolontbijt en het sinterklaasfeest.
De dringende vraag om zo spoedig
mogelijk de ouderbijdrage te voldoen.
Alvast hartelijk dank namens de
oudercommissie.
Graag 17,50 euro per kind overmaken op
NL03RABO0317655795 t.n.v.
Schoolvereniging obs de Anbrenge, o.v.v.
naam en groep van uw kind.
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