Anbrenge-Nieuws
Schooljaar 2020 - 2021, nr. 15, december 2020
obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Kerstactie: update

Activiteit Brede School Erica

Wat hartverwarmend om te zien en te
horen hoe iedereen zich inzet voor onze
kerstactie voor de minima van Erica. Heel
erg bedankt. Komende maandag zullen we
de pakketten klaarmaken en naar ’t
Schienvat brengen. We houden u op de
hoogte.

In de kerstvakantie worden er nog een
aantal activiteiten georganiseerd door de
Brede School voor groep 3 t/ 8. Bij
belangstelling graag z.s.m. opgeven.

Kerstlunch
Komende donderdag, 17 december, gaan
we met alle kinderen genieten van een
kerstlunch. De kinderen mogen die dag
natuurlijk op hun kerstbest naar school
komen. De lunch bestaat o.a. uit
poffertjes, mini-broodjes hamburger,
kipnuggets, fruitspies, komkommer en
tomaatjes, stokbroodje kruidenboter. En
natuurlijk krijgen de kinderen er ook iets
te drinken bij. Heeft uw kind een allergie
of mag hij/zij iets niet eten? Laat u dit nog
even weten aan de leerkracht. Voor de
meeste kinderen is het bekend, maar toch
fijn als we er samen alert op zijn en iets
lekkers voor uw kind
Wij verzoeken u om uw kind een tas met
bord, beker en bestek voorzien van naam
mee te geven op woensdag 16 december.
Foto’s van het geheel zullen weer zo snel
mogelijk met u gedeeld worden via
Klasbord.
De school is ondertussen omgetoverd tot
een gezellige ‘kerstschool’: gezelligheid in
de gang en in de klassen. Al die lichtjes
brengen meteen veel sfeer in de school!
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Afscheid
Wij afscheid genomen van Phaele omdat
ze gaan verhuizen. Wij wensen Pheale
heel veel plezier op haar nieuwe school.

Sinterklaas
Verlof
Donderdag 26 november was Anouk voor
het laatst bij ons en is ze met
zwangerschapsverlof gegaan.
Zaterdag 28 november zijn Anouk en haar
man Jasper al trotse ouders geworden van
hun dochter Hannah. Wij wensen ze heel
veel liefde en geluk samen.

Sinterklaas is in het land geweest.
Samen met de kinderen hebben wij
pepernoten gemaakt en natuurlijk
opgegeten.
Samen met de kinderen hebben wij leren
tellen met pepernoten, Sinterklaas- en
pietenmutsen geknutseld.

Kerst
Dit jaar vieren wij ook kerst met de
kinderen van de voorschool.
Donderdag 17 december hebben wij met
de kinderen een kerstontbijt.
Wij gaan er een gezellige ochtend van
maken.
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