NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 13, 29 maart 2019
Kijkt u regelmatig even op de website van www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
*************************************************************************
Buitenlesdag dinsdag 2 april 2019.
Geluksles bijwonen?
Dat kan op donderdag 4 april van 12.45 tot 13.45 uur.
Opgeven hiervoor kan bij de leerkrachten.
Onderwijsdag Consent dinsdag 9 april 2019. Alle leerlingen zijn die dag VRIJ.
IEP eindtoets groep 8 dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019
Konings-/paasspelen vrijdag 19 april 2019. U krijgt hierover nog bericht.
Meivakantie van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 3 mei 2019
***************************************************************************
Geluksweek 2019
Wat een geweldige week was het! Een leerling uit groep 2 gaf op een
dag aan “wat een bijzondere fijne dag” hij het vond, de bewoners van de
Broekheurnerstede hebben genoten van de heerlijke pannenkoeken, de
winnaars van de kleurwedstrijden en de “schrijf een verhaal waar je
gelukkig van wordt” wedstrijd waren dik tevreden met hun prijs en aan
het eind van de week konden we ook nog eens heerlijk genieten van de
zon na al die regen! Tijdens de prijsuitreiking mocht Reem uit groep 8
haar winnende verhaal voorlezen, getiteld “mijn geluk is mijn baby
broertje” Goed gedaan Reem!
Aan het plaatsen van de foto’s van de Geluksweek wordt gewerkt. Ze
staan binnenkort op https://www.facebook.com/groups/obsharrybannink/
Zie voor meer informatie het kopje Facebook.
Buitenlesdag
Op dinsdag 2 april 2019 is het Nationale Buitenlesdag. Op deze dag gaan alle
groepen minimaal een les buiten geven. Welke les bv? Sorteren en tellen op
het plein (rekenen), dieren tekenen (kunstzinnige oriëntatie), ren je rot naar
spelling (taal), memory uit de tijd (geschiedenis). Nu maar hopen dat het weer
die dag ook meezit!

Facebook
I.v.m. de wet op de privacy worden berichten en foto's van
Obs Harry Bannink gedeeld via een besloten groepsaccount. Wordt ook lid,
beantwoord wat vragen en dan zien we u graag terug op
https://www.facebook.com/groups/obsharrybannink/

Geluksles bijwonen
Ook u kunt een Gelukles bijwonen en wel op donderdag 4 april 2019 van 12.45 uur tot 13.45
uur. Opgeven kan bij de leerkrachten.

Cito- eindtoets voor groep 8
De IEP- eindtoets voor groep 8 is dit jaar op 16 en 17 april.

Regel van de maand maart 2019
“ik durf het ook al voel ik mezelf verlegen”

Techniekles
Heeft u nog kleine, kapotte apparaten of kapot elektrisch speelgoed dan
kunnen we dat op school goed gebruiken. We maken een sloophoek in
onze techniekruimte waar kinderen leren om apparaten netjes uit elkaar te
schroeven en onderdelen eventueel te hergebruiken voor het maken van
een kunstwerk.
Voorbeelden zijn: elektrische tandenborstels, scheerapparaten, toetsenborden,
spelcomputers, cd-spelers, cassetterecorders, oude computers enzovoort.

Beroepenweek
In de week van 11 t/m 14 juni organiseren wij met/in de hele school een
beroepenweek! Heeft u een leuk beroep en wilt u daarover wat komen
vertellen, geeft u zich dan vast op bij juf Nienke en/of juf Sandra.
Hierover krijgt u nog meer informatie!

Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

