NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 5, 1 februari 2019
Kijkt u regelmatig even op de website van www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
************************************************************************

Belangrijk
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019 Voorjaarsvakantie
Maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart 2019 Geluksweek met Geluksmarkt
************************************************************************
Eindelijk SNEEUW……..
Het was kort maar wat hebben we er van genoten……

Voor meer foto’s kunt u lid worden van onze besloten Facebook pagina.
(facebook@obsharrybannink.nl)
Opgave nieuwe leerlingen
Achter de schermen zijn wij al bezig met het schooljaar 2019-2020.
Om de groepen een beetje evenwichtig in te delen willen wij natuurlijk graag
weten welke leerlingen wij binnenkort mogen verwelkomen.
Wordt uw dochter/zoon vóór 01-07-2020 4 jaar dan vragen wij u
haar/ hem vast op te geven. Juf Sandra kan u hierover meer vertellen.
Ook vriendjes/vriendinnetjes/buur(t)kinderen zijn natuurlijk van harte welkom.

CITO toetsen
In alle groepen worden de komende ± 3 weken de CITO toetsen afgenomen.
Voor de concentratie is het belangrijk dat de kinderen uitgerust op school komen.
Daarom willen wij u vragen ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd naar bed
gaan.
Ook zouden wij het op prijs stellen dat de kinderen op tijd op school zijn.
Afscheid studenten
Vrijdag 25 januari namen we afscheid van onze derdejaars studenten Kyra, Teun en Naomi
en onze LIO-stagiair Buck. Zij vervolgen hun studie op een andere school en/of gaan hiervoor
naar het buitenland. De andere studenten, Annemiek-Anne-Carline-Han, blijven nog tot het
einde van het schooljaar. Zij wisselen wel van groep.

Regel van de maand februari 2019
“ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe”

Aanvraag Stichting Leergeld en betaling activiteitenvergoeding 2018-2019
Willen alle ouders die nog geen goedgekeurd dossier nummer van Stichting Leergeld aan ons
hebben gegeven dit vóór de voorjaarsvakantie (uiterlijk vrijdag 15 februari
2019) doen? Ook ouders die een afwijzing hebben gehad en nu wel
toestemming hebben, vragen wij het nummer door te geven.
Wij kunnen dan 1 maart 2019 alle aanvragen voor een vergoeding insturen,
zodat alle vergoedingen eind mei binnen zijn.
Denkt u ook aan de betaling van de tweede termijn 2018-2019?
Cito- eindtoets voor groep 8
De IEP- eindtoets voor groep 8 is dit jaar op 16 en 17 april.
Rapporten
Alle kinderen hebben hun rapport in november mee naar huis gekregen. Wilt u
het zo snel mogelijk weer, voorzien van uw handtekening, inleveren, zodat het
niet zoek kunnen raken?

Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

