NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 44, 2 november 2018.
Kijkt u regelmatig even op www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.

Woensdag 7 november ONTBIJTEN alle leerlingen op school in het kader van
het Nationaal Schoolontbijt. Wij zorgen dat het ontbijt om 8.30 uur die
ochtend voor alle leerlingen op school klaarstaat.
Donderdag 8 november bezoek van de burgemeester in groep 8.
Donderdag 15 november zijn alle leerlingen VRIJ i.v.m. een studiedag
van het team.

Harry’s Got Talent
Geen talent bleef onbekend…….. op vrijdag 19 oktober 2018! Wat hebben we genoten van
het talent van onze leerlingen.
Aan het eind van het schooljaar komt er nog een speciale Harry’s Got Talent. Dan laten
ouders en leerkrachten zien wat hun talent is. De eerste opgaven hiervoor zijn al binnen.
Heeft u ook een talent dat u wilt laten zien, geeft u zich dan op bij Juf Susan.
Rapport inleveren
Heeft uw dochter/zoon haar/zijn rapport nog thuis?
Wilt u dit dan meegegeven naar school?

Regel van de maand:
De regel van de maand november is
“IK HEB RESPECT VOOR ANDEREN”
Week van Respect
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november is de “week van Respect”.
Burgemeester Onno van Veldhuizen komt op donderdag 8 november in
groep 8 om daar met onze leerlingen te praten over Respect.
Nationaal schoolontbijt
Obs Harry Bannink en Kbs de Windroos doen ook dit jaar weer mee aan het nationaal
schoolontbijt. De peuters van psz Het Speelkasteel en kdv De Toverbal schuiven gezellig bij
ons aan.
Waarom wij meedoen aan het nationaal schoolontbijt op woensdag 7 november? Omdat wij
het belang van een goed ontbijt nog eens onder de aandacht van u en uw kinderen willen

brengen. De eerste maaltijd van de dag is erg belangrijk. Het lichaam heeft het ’s nachts
zonder eten moeten doen. Om goed te kunnen functioneren en presteren is na het opstaan
weer voedsel nodig.
Scholen en gemeenten zorgen voor een symbolisch bijdrage aan de ontbijtjes, die een
donatie aan een goed doel mogelijk maken. Dit jaar is dat Stichting Kinderpostzegels. Deze
stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen.
Wilt u meer weten over het Nationaal Schoolontbijt, kijkt u dan op www.schoolontbijt.nl
Kascontrole
Op donderdag 1 november 2018 hebben twee ouders de kascontrole uitgevoerd over
de in- en uitgaven van 2017-2018. Deze is goedgekeurd.
Schoolfruit
Vanaf half november doen we weer mee aan de schoolfruitactie van de
Europese Unie. Onze leerlingen krijgen dan een half jaar lang drie keer
per week fruit op school.
Roken op het plein:
In onze school geldt een algemeen rookverbod. Dat betekent dat er nergens in
de school gerookt mag worden. Ook voor de speelplaats geldt dit rookverbod.
Dit verbod geldt van 8.00 uur tot 18.00 uur. Wilt u hier s.v.p. rekening mee
houden?
Brengen leerlingen van groep 3
De kinderen van groep 3 zijn nu goed gewend en wij willen graag dat ook deze leerlingen,
net als de leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8, nu alleen naar de klas gaan.
De kinderen uit groep 3 willen natuurlijk graag hun klas af en toe
aan de ouders laten zien en daarom geven wij u op maandagmorgen de
gelegenheid om uw kind in de klas te brengen.
Als u de leerkracht wilt spreken kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken na
schooltijd.
Betalen activiteitenvergoeding 1ste termijn
De brieven en zakjes voor de betaling van de 1ste termijn activiteitenvergoeding heeft u voor
de herfstvakantie van ons ontvangen. Wij verzoeken u de 1ste termijn zo snel mogelijk te
betalen of over te maken, in ieder geval graag voor 15 november (i.v.m. de feesten in
december).
Heeft u de gele brief al ingeleverd? Zo nee, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen.
Bent u hem kwijt? Geen probleem, geeft u het even door dan krijgt u van ons een nieuwe.
Door Stichting Leergeld goedgekeurde dossiernummers (voor de vergoeding van de
schoolreizen) graag zo snel mogelijk doorgeven aan juf Alex of juf Annie.
Wij wensen u een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

