NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 16, 18 april 2019
Kijkt u regelmatig even op de website van www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
*************************************************************************
Koningspaasfestival vrijdag 19 april 2019.
Tweede Paasdag maandag 22 april 2019 alle leerlingen zijn VRIJ.
Meivakantie van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 3 mei 2019.
***************************************************************************
Konings
paasfestival
Morgen, vrijdag 19 april vieren wij het KoningsPaasfestival tussen 8.30 uur
en 14. 00 uur.
Wij vieren dit jaar de Koningsspelen en het Paasfeest samen. Er zullen allerlei
gezellige activiteiten plaatsvinden op het plein, in de gymzaal en op het grasveld. Enkele
voorbeelden van de activiteiten; natuurlijk de HarryBannink-eiertikwedstrijd, we gaan eieren
zoeken, er is een springkussen, er is een ijskar, we gaan sjoelen, en zaklopen, er is een
opblaasbaar voetbalveld enz. Kortom genoeg activiteiten voor alle leerlingen dus.
We starten uiteraard met een warming-up.
De leerlingen mogen oranje spullen of kleding dragen.
En de leerlingen hoeven geen eten/drinken mee te nemen. Ze krijgen nl. van ons een
lunchpakket.
Na het KoningsPaasfestival begint de meivakantie.

Telefoon gebruik
Wij merken de laatste tijd steeds vaker dat leerlingen hun telefoons meenemen naar school.
Dat willen wij niet meer. Waarom willen wij dit niet meer? Kinderen zijn dan
gefocust op hun telefoon die ze hebben meegenomen. Ze worden hierdoor ook
onrustig en dat gaat ten koste van het leerproces. Wij willen u uitdrukkelijk
vragen hierop te letten en geen telefoon mee te laten nemen.
Nemen de leerlingen toch hun telefoon mee, dan laten wij ze inleveren bij de
leerkracht. U als ouder wordt dan verzocht deze telefoon weer op te halen.
Kinderen moeten met een veilig gevoel en met veel plezier naar school gaan. Het gaat er om
wat het beste voor uw kind is en wij hopen dat u begrip toont voor onze aanpak.

Regel van de maand april 2019
“ik denk positief!”

Geluksles

Op donderdag 4 april woonden veel ouders Gelukslessen bij in de groep
van hun kind. Ook werd er samen geknutseld. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben
deze middag als zeer positief ervaren. Vanuit de ouders kwam het verzoek dit vaker te doen!
Hoe kan ik lid worden van Facebook?
I.v.m. de wet op de privacy worden berichten en foto's van
Obs Harry Bannink gedeeld via een besloten groepsaccount. Wilt u ook lid worden, ga naar
onze website https://www.obsharrybannink.nl/en klik linksonder op de knop klik dan
linksonder op de knop
. Beantwoord een paar vragen en klaar! Wij zien u
graag als lid van https://www.facebook.com/groups/obsharrybannink/
Beroepenweek
In de week van 11 t/m 14 juni organiseren wij met/in de hele school een
beroepenweek! Een aantal ouders heeft zich al opgegeven hiervoor. Heeft u
een leuk beroep en wilt u daarover wat komen vertellen, geeft u zich dan vast
op bij juf Nienke, juf Herwine en/of juf Sandra.
Hierover krijgt u nog meer informatie!

Wij wensen u hele fijne Paasdagen, een zonnige Koningsdag en een
heerlijke Meivakantie!!!!! En zien u en uw kinderen graag weer op
maandag 6 mei.
Het team van Obs Harry Bannink

