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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Corona
Wat zou het fijn zijn als dit kopje uit de
nieuwsbrief zou kunnen! Helaas zitten we
er nog even aan vast.
Op dit moment zit een deel van groep 3/4
nog in quarantaine of thuis en dit geldt
ook voor groep 2 en groep 6/7.
Daar waar mogelijk wordt thuisonderwijs
gegeven, of wordt huiswerk klaargezet.
We hopen over twee weken weer volledig
met alle groepen in goede gezondheid te
kunnen werken.
Een erg vervelend bericht is dat juf Patricia
van groep 3/4 op dit moment in het
ziekenhuis ligt door de heftige
coronaklachten die ze heeft. We hopen op
een goed herstel en houden u op de
hoogte. Mocht u een kaart of tekening
willen sturen dan kan dat via school (via
de brievenbus of via de leerkracht naar juf
Aaltje).
We willen u echt verzoeken zich aan alle
gestelde maatregelen en
quarantainedagen te houden, zodat we
allen veilig en in goede gezondheid op
school kunnen zijn, hoe vervelend of
moeilijk het soms misschien ook is.

Overzicht leerkrachten
Het is voor nieuwe ouders soms even een
puzzel wie bij welke groep hoort, vooral
nu we elkaar niet zien op school. Daarom
even een overzicht van de leerkrachten op
dit moment:
Gr. 1: Dorinde Helmich en Albertien Unij
d.helmich@oo-emmen.nl
a.unij@oo-emmen.nl

Gr. 2: Ruud Wiebering inval (Fokje Fietje
i.v.m. coronaklachten aan het reintegreren). Om de maandag Carla Boode.
r.wiebering@oo-emmen.nl
f.fietje@oo-emmen.nl
Gr. 3/4: Invallers (Patricia Verboom i.v.m.
corona afwezig)
p.verboom@oo-emmen.nl
Nu tijdelijk: a.bosma@oo-emmen.nl
Gr. 5: Alinda Husers en Albertien Unij
a.husers@oo-emmen.nl
a.unij@oo-emmen.nl
Gr. 6/7: Bart van der Pal
b.vanderpal@oo-emmen.nl
Gr. 8: Melanie Jakobs
m.jakobs@oo-emmen.nl
Onderwijsassistent Leonie Been (afwezig
i.v.m. herstel corona).
We merken dat door alle coronaperikelen
en lockdowns de grens tussen privé en
werk wat vervaagd. We willen u vragen of
u zoveel mogelijk (tenzij er andere
afspraken zijn gemaakt door bijzondere
omstandigheden) via het schoolnummer
of de mailadressen van ons werk contact
met ons wilt opnemen. Alvast hartelijk
dank!
Ook dank voor de vele fijne mails die we
krijgen in deze periode. Wij doen vanuit
school alles wat we kunnen en het is fijn
om dat op deze manier samen met u als
ouders te kunnen doen!
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Kaartenactie de Zonnebloem
Vlak voor de voorjaarsvakantie hebben we
met een aantal groepen kaarten gemaakt
voor eenzame ouderen van de
Zonnebloem. Medewerkers van de
Zonnebloem brachten een prachtige plant
langs als zonnetje in deze lastige tijd. Onze
kaarten zorgden daarbij ook voor een
glimlach op de gezichten van de ouderen.
We hebben ook nog een mooie kaart
gekregen als bedankje! Erg leuk en fijn om
te kunnen doen met elkaar.

Agenda
Belangrijke data in maart en april
29
30

Fietsenkeuring groep 8
Theoretisch verkeersexamen gr. 8

1
2
5
6-9
8
12

MR vergadering – online
Goede vrijdag – kinderen vrij
Tweede Paasdag – kinderen vrij
Oudergesprekken – online
GMR
De rust scoor een boek (leesactiviteit) groep 5
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen (zonder ontbijt)
Koningsdag – kinderen vrij

20-22
23
27

Thema
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan
het thema boerderij. In de kring hebben
we het over verschillende boerderijdieren,
we lezen verhalen over de boerderij en
zingen liedjes. Vanaf volgende week
starten we met het thema Pasen/Lente!
De themahoek is al ingericht.
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Verjaardag
Lizz is 4 jaar geworden. Wij gaan je missen
lieve Lizz. Wij wensen je heel veel plezier
op de basisschool.

Pannenkoekendag
Vrijdag is het nationale pannenkoekendag
maar omdat wij niet op vrijdag open zijn
gaan wij dit donderdag vieren met elkaar.
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