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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Thuisonderwijs
Het vraagt weer veel van iedereen:
thuisonderwijs. De pakketjes zijn
uitgedeeld na de kerstvakantie,
chromebooks gehaald, opvang
georganiseerd en het online onderwijs is
weer opgezet. De samenwerking met u als
ouders verloopt erg plezierig en positief!
We zien wel dat het voor sommige
kinderen erg lastig is om thuis aan het
werk te komen. We kunnen helaas niet op
school extra lessen verzorgen, maar kijken
wel hoe wij op een andere wijze tegemoet
kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. We zien dat
alle kinderen hun best doen en dat is fijn.
Nu we werken met o.a. Snappet, kunnen
we de kinderen ook goed volgen in een
programma dat de kinderen ook al
kenden. En dat werkt prettig.
Zoals u gisteravond in de persconferentie
wellicht heeft gehoord, wordt de
lockdown voor drie weken verlengd.
Wellicht dat we eerder open kunnen zei
de minister, maar dat moeten we
afwachten.
Vrijdag en/of maandag liggen er weer
nieuwe pakketten klaar en zullen we
verder gaan met de wijze van onderwijs
zoals we het tot nu toe hebben ingezet.
De leerkrachten nemen via de mail en
KlasBord weer contact met u op.
Heeft u een vraag aan de leerkracht?
Mailen gaat in deze coronatijd sneller dan
bellen over het algemeen, omdat niet
iedere leerkracht op ieder moment
aanwezig is.

Als er vragen zijn, neemt u dan alstublieft
contact met ons op! Samen met elkaar
moeten we het nog een tijdje volhouden!
Succes en nogmaals bedankt voor de fijne
samenwerking.

Lieve kinderen,
Gisteravond heeft onze premier Rutte
verteld dat het thuiswerken nog even door
zal gaan. Wij zien dat jullie heel goed aan
het werk zijn en dat vinden we heel erg
knap! Het is niet altijd gemakkelijk om
thuis je schoolwerk te moeten doen. Maar
we moeten het nog even volhouden! Dus
goed je huiswerk maken en als je iets niet
snapt mag je altijd om hulp vragen. Ook
aan de juf of meester. Je ouders mogen
dan een mailtje sturen naar juf of meester
en voor groep 5 t/m 8 kun je chatten in
Snappet. Ook kun je in de Meet (op de
computer) aangeven dat je nog even met
juf of meester wilt praten. Wij willen jullie
ook graag helpen. Het is ook mooi om te
zien dat jullie goede vragen aan juf of
meester stellen en ook echt om hulp
vragen als het nodig is. Top! Het is echt
belangrijk dat je goed je best blijft doen en
meer dan dat kun je ook niet doen.
Dus zet hem op lieve kinderen! We hopen
dat we jullie snel weer allemaal op school
zien! Lieve groet,
Juf Dorinde, juf
Albertien, juf Fokje,
juf Ester, juf Patricia,
juf Alinda, meester
Bart, juf Melanie, juf
Michelle, juf Leonie,
juf Karin en juf Aaltje
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Even voorstellen…
Hallo allemaal,
via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even
voorstellen. Ik ben Dorinde Helmich en in
maart dit jaar word ik 41 jaar. Ik woon
samen met mijn kinderen en partner in
Emmen, Bargeres. Ik heb 3 zonen van 21,
15 en 13 jaar. Mijn oudste zoon studeert
‘Japans’ in Maastricht. De middelste zit op
het Esdal College en zingt en speelt in de
rockband ‘Blizz’ en mijn jongste zoon gaat
naar het Carmel College en voetbalt bij FC
Emmen. Zelf werk ik al ruim 12 jaar in het
onderwijs. Mijn grote passies zijn (salsa)
dansen en fitness op muziek en ik ga graag
op reis. Ik kijk ernaar uit om met groep 1
aan de slag te gaan op obs de Anbrenge en
hoop er samen met jullie er nog een
fantastisch jaar van te maken.
Juf Dorinde Helmich

Laatste schoolweek voor kerst
Wat een gekke afsluiting was het dit jaar
voor de kerstvakantie… Maandagochtend
hoorden we dat de school woensdag dicht
zou zijn. Gelukkig kon de kerstmaaltijd
verzet worden en hebben we met de
kinderen genoten van een fijne afsluiting
van het jaar.
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Kort daarna bleek corona flink om zich
heen te slaan: ouders en collega’s werden
ziek. Toch goed dat we eerder dicht zijn
gegaan. We hopen dat iedereen weer een
beetje is opgeknapt en dat de
besmettingen op dit moment meevallen.
We horen het, ondanks dat we niet op
school zijn, toch graag van u als er corona
in het gezin is.
Juf Fokje is herstellende van behoorlijk
heftige corona. We hopen haar over een
paar weken weer te kunnen begroeten in
de school. Tot die tijd is er een invaller en
is juf Aaltje contactpersoon en neemt ze
de Meets over.

Kerstactie ouderraad
Onze ouderraad heeft voor de
kerstvakantie nog op een verantwoorde
manier geld kunnen inzamelen door de
kerstkransenactie. Onder leiding van
Jolanda Jagt hebben de ouders van de
ouderraad meerdere workshops gegeven.
Daarbij is 750 euro verdiend! Hartelijk
dank voor de organisatie. We hebben
vernomen dat het er ‘even uit zijn’ in deze
vervelende periode voor veel mensen een
lichtpuntje was in de decemberperiode.
Hopelijk kunnen we komende kerst alles
weer coronavrij organiseren!

Telefooncentrale
Voor de vakantie is het bericht uitgegaan
over de telefooncentrale, maar dit was
toch voor vele ouders een verrassing begin
dit jaar. Sinds 4 januari komt u eerst bij
onze algemene telefooncentrale binnen
als u naar school belt. De medewerker
daar verbindt u door naar school of stuurt
ons een mail met een terugbelverzoek.
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