NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 49, 7 december 2018
Kijkt u regelmatig even op www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
*********************************************************************************

*** Op maandag 17 december gaan de groepen 1, 2 en 3 naar Intratuin om
Kerstbakjes te maken.
*** Kerstdiner donderdag 20 december van 17.00 uur tot 18.15 uur.
*** Alle leerlingen zijn vrijdag 21 december om 12.00 uur VRIJ.
U krijgt nog een brief met informatie!
*** Kerstvakantie vrijdagmiddag 21 december 2018 12.00 uur t/m vrijdag 4 januari 2019.
Maandag 7 januari 2019 zien wij jullie graag om 8.30 uur weer op school.
***********************************************************************

Sinterklaas 2018
Nadat we onze schoen al hadden gezet, Rommelpiet was geweest, de groepen 1 en 2 door
Sinterklaas werden gebeld, we pepernoten bakten, sinterklaasliedjes zongen op de
Broekheurnerstede, meededen met Pietengym en een heus diploma kregen, kwam
Sinterklaas op 5 december ook nog hoogst persoonlijk met drie van zijn Pieten op bezoek.
Het was een fantastisch feest!
Sinterklaas en zijn Pieten werden welkom geheten in het speellokaal en de groepen 1 t/m 5
hebben hier een optreden verzorgd.
De groepen 6, 7 en 8 waren in de klas en kregen daar bezoek van Piet. We kunnen met zijn
allen terugkijken op een prachtige Sinterklaastijd!

Belangrijk
Komt u in aanmerking voor Stichting Leergeld wilt u dan voor 15 december
2018 bellen/mailen met hun en vragen naar uw dossiernummer voor 20182019? Dit nummer ontvangen wij dan graag van U zodat wij voor 1 januari
2019 een vergoeding voor u kunnen aanvragen. Ook ouders die bericht van
ons hebben gehad dat hun aanvraag is afgewezen vragen wij dringend
contact met Stichting Leergeld te zoeken.
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.

Regel van de maand
De regel van de maand december is
“IK KAN ALTIJD OPNIEUW BEGINNEN”
Brinkpraat
In de Brinkpraat, die maandelijks bij u in de bus valt en 13 december uitkomt, staat dit keer
een pagina gevuld door de leerlingen van onze school. Vanaf nu zult u ons vaker in de
Brinkpraat tegen komen.
Bezoek van de burgermeester geschreven door Shano uit groep 8
Wij vonden het heel bijzonder dat de burgermeester bij ons in de klas op bezoek
kwam. We hebben met hem een geluksspel gedaan. Wat is dat geluksspel? We
hebben een bal en op die bal staan allemaal woorden zoals: talenten,
zelfvertrouwen, toekomst dromen, geluk doorgeven, geluksjoker, wat is geluk,
positief denken en dankbaarheid. Je moet de bal gooien en de persoon die bal
vangt moet kijken waar zijn/haar linkerduim op is gekomen. De burgermeester
was als eerste aan de beurt. Hij was wel heel even emotioneel geworden,
hij had namelijk een kaart en daar stond op : Wie is een voorbeeld voor
jou? Hij zei dat zijn moeder een voorbeeld voor hem is want hij is
dankbaar wat zijn moeder allemaal voor hem heeft gedaan. Hij had
ook zijn ambtsketting om. Door zijn ambtsketting kan je zien dat hij de
burgermeester. Het is wel bijzonder dat hij tijd voor ons had vrij
gemaakt om te komen maar het was super leuk en nog een weetje, de
burgermeester is bijna 2 meter lang. We hadden hem bedankt voor deze geweldige ochtend
en hij mocht wel nog eens komen.
Versieren school Kerst
Het team is vandaag, 7 december, samen met de HOP ouders begonnen de school in
kerstsfeer te brengen.
Kerstfeest 2018
U krijgt nog bericht maar ons kerstdiner is dit jaar op
donderdag 20 december van 17.00-18.15 uur.
De leerlingen eten gezellig met elkaar in de groep, u als ouder bent welkom in de hal
van de school.
De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 21 december om 12.00 uur voor alle
leerlingen.
Alle kinderen zijn dus VRIJ vanaf vrijdagmiddag 21 december om 12.00 uur!
We beginnen maandag 7 januari 2019 om 8.30 uur.
Met vriendelijke groet , het team van obs Harry Bannink

