NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 20, 17 mei 2019
Kijkt u regelmatig even op de website van www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
*************************************************************************
Woensdag 18 mei van 8.30 uur tot 8.45 uur inloopochtend in groep 1 en 2
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei VRIJ i.v.m. Hemelvaart
Woensdag 5 juni alle leerlingen zijn VRIJ i.v.m. een studiedag van het team
Maandag 3 en donderdag 6 juni: de fotograaf komt op school.
Maandag 10 juni VRIJ i.v.m Tweede Pinksterdag
***************************************************************************
Konings
paasfestival
De dag begon wat fris, maar in de loop van de morgen brak de zon door
en genoten we, binnen en buiten, volop van alle spelletjes en
lekkernijen! Ook de peuters van PSZ Het Speelkasteel en KDV De
Toverbal deden met ons mee en ook van hun kregen we te horen dat ze
hebben genoten!
Alle ouders die deze dag geholpen hebben willen we nogmaals heel
hartelijk bedanken voor hun hulp!

Tijdens het Koningspaasfestival was er natuurlijk
de HarryBanninkeiertikwestrijd, die dit jaar gewonnen
werd door Kaan E uit groep 8.
De Koningspaasfestival kleurwedstrijd werd gewonnen
door Elise uit groep 6.
Beide winnaars van harte gefeliciteerd!

Regel van de maand mei 2019

Inloop groep 1 en 2
Op woensdagmorgen is er weer een langere inloop in de groepen 1 en 2.
De leerkrachten zorgen ervoor dat er materiaal op de tafels ligt waarmee
gespeeld kan worden. U mag in de groep samen met uw kind een
spelletje doen of een boekje lezen.
De inloop is vanaf 8.20 uur tot ongeveer 8.45 uur. Daarna ruimen we
samen op en starten de lessen.
Uw kind zal het geweldig vinden om even samen met u te spelen.
We hopen u te zien bij deze inloopochtenden.

Kantelbaar touch bord
In alle groepen wordt gewerkt met digiborden of touch screens. Direct na de meivakantie
kregen ook we een kantelbaar touchscreen op school. De leerlingen (en juffen!) van groep 12 B mogen deze gebruiken en zijn er erg blij mee.

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 alvast een heel fijn en zonnig weekend toe!
Het team van Obs Harry Bannink

