NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 46, 14 november 2018
Kijkt u regelmatig even op www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.

Morgen, donderdag 15 november, zijn alle leerlingen VRIJ i.v.m. een
studiedag van het team.
Schoen (gymschoen mag ook) meenemen voor het schoen op zetten
woensdag 21 november 2018.
Sinterklaas komt op woensdag 5 december op school. Alle leerlingen zijn op
die dag om ± 12.00 uur vrij. U krijgt nog een brief met informatie!

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten
zitten nu nog op de stoomboot te genieten
ze hebben ons al laten weten
dat ze onze school natuurlijk niet zijn vergeten
daarom mogen de leerlingen, van groep 1 t/m groep 8
hun schoen zetten zodat Piet in de nacht
deze kan vullen
met een presentje en wat zoete spullen
een tekening erbij of en/of een wortel, graag rauw,
de groet van sint en zijn pieten en tot gauw!

Regel van de maand
De regel van de maand november is
“IK HEB RESPECT VOOR ANDEREN”

Wij zijn op zoek naar……
Ouders die ons willen helpen bij de luizencontrole. Zonder uw hulp hebben we te weinig
mensen om deze controle te kunnen uitvoeren. Geeft u zich snel op bij juf Alex.
Kerstbakjes maken INTRATUIN
Op maandag 17 december gaan de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3
kerstbakjes maken bij Intratuin. Hiervoor hebben wij ouders nodig die
met ons mee willen/kunnen rijden. Opgaven kan bij juf Annie.

Rapporten inleveren
Binnenkort krijgt uw zoon/dochter het rapport weer mee. Ligt deze nog thuis, wilt
u deze dan snel meegeven naar school?

Vriendelijk verzoek
Als team brengen wij de groepen 1 t/m 8 elke dag om 14. 00 uur naar buiten. Wij verzoeken
u vriendelijk te wachten op het plein en voor de kleuters te wachten bij de zij-ingang.
Betalen activiteitenvergoeding 1ste termijn
De brieven en zakjes voor de betaling van de 1ste termijn activiteitenvergoeding
heeft u van ons ontvangen. Wij verzoeken u de 1ste termijn zo snel mogelijk
contant te betalen of over te maken, in ieder geval graag voor vrijdag 24
november (i.v.m. de feesten in december).
Niks ontvangen? Vraagt u juf Alex en/of juf Annie even.
Heeft u de gele brief al ingeleverd? Zo nee, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen.
Bent u deze kwijt? Geen probleem, geeft u het even door dan krijgt u van ons een
nieuwe.
Dossiernummers van Stichting Leergeld (alleen voor de vergoeding van de
schoolreizen) kunt u ook doorgeven aan juf Alex en /of juf Annie.

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.

Met vriendelijke groet
het team van obs Harry Bannink

