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Koningsspelen 
Afgelopen vrijdag vonden op school de 
Koningsspelen plaats. We zijn gestart met 
de dans van Kinderen voor Kinderen in de 
klas zelf. Daarna hebben de kinderen twee 
rondes doorlopen waarin eerst de 
onderbouw naar buiten ging en daarna de 
bovenbouw. Aan het eind van de ochtend 
is er lekker gesmuld van de patat en de 
snack, mede mogelijk gemaakt door ‘De 
Brugge’ en ‘Any Time’.  Het was een hele 
gezellig dag! 
 

 
 
Schoolfotograaf en overige 
activiteiten na de meivakantie 
Zoals al eerder genoemd proberen wij 
zoveel mogelijk activiteiten (op 
aangepaste wijze) door te laten gaan. De 
schoolfotograaf komt bijvoorbeeld wel op 
donderdag 20 mei. We hopen op mooi 
weer en mooie foto’s buiten. Ook zijn we 
bezig met het voorbereiden van 
vervangende activiteiten in plaats van de 
schoolreisjes. We hebben ons te houden 
aan een aantal kaders en willen alles zo  

 
veilig mogelijk regelen. Na de meivakantie 
kunnen en zullen we hier meer over 
vertellen. 

 
Genomineerd voor verkeersplein 
De ANWB heeft een prachtige actie. Bij 
winst krijgt de school een prachtig 
verkeersplein geschilderd op het plein. 
Hoe mooi zou dat zijn! Binnenkort komt 
hier meer informatie over. We moeten als 
school namelijk zoveel mogelijk stemmen 
binnenslepen en daar hebben we uw hulp 
natuurlijk bij nodig! 
 

Bag2School 
Uw kind krijgt morgen (of heeft vandaag 
meegekregen) een folder van Bag2School. 
Spaart u weer mee met ons? Alle kleding, 
jassen, schoenen per paar, 
beddengoed, etc. mag in een 
afgesloten plastic zak op 
donderdag 27 mei tussen 8.30 
en 14.30 uur ingeleverd worden 
in een kar. Deze zal bij het 
speellokaal staan. Alvast bedankt! 
 

Ziekte en vervanging leerkrachten 
Gelukkig lijkt de coronagolf voorbij. We 
hebben de tussenstand opgemaakt en 
gaan er nog even hard tegenaan de 
komende acht weken na de meivakantie. 
Meester Ruud zal nog een tijdje aanwezig 
zijn op school als vervanger voor juf Fokje, 
waarbij juf Fokje de meeste ochtenden in 
de week weer zelf voor de groep kan 
staan. Juf Patricia zal tot de zomervakantie 
afwezig zijn. Gelukkig kan juf Linde tot de 
zomervakantie voor groep 3/4 staan. 
 

 



Nieuwsbrief  obs de Anbrenge, Semsstraat 2, 7887 AD Erica 
tel: 0591-301824  website: www.obs-anbrenge.nl   

 

 

Project 
De afgelopen weken is er hard gewerkt 
aan het thema oorlog & vrede, iedere 
groep met zijn eigen opdrachten. Prachtig 
om te zien hoe kinderen met dit thema 
om zijn gegaan. Morgen is de laatste dag 
van dit thema. We wilden u een paar 
gedichten van groep 5 niet onthouden: 
 

 
 

 

Bingo 
Onze ouderraad organiseert op vrijdag 11 
juni een gezellig online Bingo! Speelt u 
ook mee? De kinderen hebben vandaag of 
krijgen morgen een folder mee met meer 
informatie hierover. Het geld van alles 
acties gaan we gebruiken voor een 
prachtig speeltoestel voor het op het 
plein. Er zijn hele mooie prijzen te winnen! 

 
 
Meivakantie 
De meivakantie staat alweer voor de deur! 
Deze is van 1 t/m 16 mei. 17 mei zien we 
de kinderen dan graag weer terug op 
school! Maandag 24 mei is het tweede 
pinksterdag en zijn de kinderen ook vrij. 
Alvast een fijne vakantie! 
 

 
 


