NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 41, 11 oktober 2018.
Kijkt u regelmatig even op www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.

Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 tot en met vrijdag 26 oktober 2018

Showtime
Op vrijdag 19 oktober is er weer Harry’s Got Talent! Tussen 9 - 10 en 11 - 12 laten onze
leerlingen weer aan u zien waar ze goed in zijn. U bent van harte welkom!!!

Schoolreizen
Op woensdag 26 september gingen alle groepen op schoolreis.
De groepen 12A, 12B en 3 gingen naar De Flierefluiter in Raalte en de groepen 4 t/m 8
gingen naar Ponypark Slagharen.
Een leerling huilde bij thuiskomst omdat hij al naar huis moest (mama het is schoolreis, dat is
nog niet afgelopen, we gaan nog niet naar huis) en een paar andere leerlingen gingen zo op
in het park dat ze de tijd behoorlijk vergaten en daardoor de ouders lang moesten
wachten😉 maar wat hebben de kinderen en wij GENOTEN !!!!!!
En de foto's?? Staan nu op onze besloten Facebookpagina.
Kijk op https://www.facebook.com/groups/obsharrybannink/ voor meer informatie.

Verkeerssituatie rondom school
Nu de parkeerplaatsen aan de voorkant van de school zijn verdwijnen is er
minder parkeerruimte. Er doen zich nu gevaarlijke situaties voor, m.n. als de
kinderen uit school gaan, omdat er op de stoep tegenover de school wordt
geparkeerd. De politie heeft aangegeven de komende weken extra te
surveilleren en eventueel tot bekeruren over te gaan. Wilt u voor de veiligheid
van onze leerlingen niet op de stoep parkeren?

Regel van de maand:
De regel van de maand oktober is ………..
IK MAG ANDERS ZIJN

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is vriendschap: Kom erbij!
In alle groepen besteden we hier aandacht aan.

Lestijden
De bel gaat om 8.20 uur en dan gaat de deur open. De leerlingen mogen dan naar
binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur en dan gaat de deur van het lokaal dicht.
Wij verwachten dat iedereen op tijd op school is. Is uw zoon/dochter te laat, dan
vragen wij om een briefje te halen.
Om 14.00 uur brengt het team de groepen weer naar buiten. Wij verzoeken u te
wachten op het plein en voor de kleuters te wachten bij de zij-ingang.
Het kan zijn dat de deur om 14.00 uur nog gesloten is. Dan zijn wij nog met een activiteit
bezig.

Gym
Veel kinderen vergeten gymkleding mee te nemen. Kinderen zijn verplicht om vanaf groep 3
gymkleding te dragen. Wij willen u daarom dringend verzoeken de kinderen gymkleding
mee te geven op de dagen dat ze een gymles hebben. Dat is voor alle
groepen op maandag en woensdag. Onder gymkleding verstaan wij een
broekje en een shirtje. Wij raden u aan om uw kind ook gymschoenen mee
te geven. Dit alles graag voorzien van naam!
Mag uw zoon/dochter onverhoopt niet meedoen met gym dan willen wij
graag een briefje zien!
De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen gymkleding aan. In groep 1 en 2 zijn gymschoenen
niet verplicht maar wij raden het u wel aan. De kinderen kleden zich in de klas om voor ze
naar het speellokaal/gymlokaal gaan en moeten dan, als ze geen gymschoenen hebben, op
blote voeten door de gang. Wij stellen het daarom erg op prijs dat uw zoon/dochter toch
gymschoenen draagt of evt slippers/pantoffels tijdens het lopen naar de gym.

Wij wensen u een fijn weekend en
alvast een fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

