NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 7, 15 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
Vrijdag 1 maart Showtime Carnaval
Donderdag 14 maart Rapportgesprekken vanaf 14.30 uur.
De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort.
Vrijdag 15 maart i.v.m. de landelijke Onderwijsstaking zijn alle leerlingen zijn die dag VRIJ!
Woensdag 20 maart HABAdag 3/Studiedag team. Alle leerlingen zijn die dag VRIJ!
Maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart 2019 Geluksweek met Geluksmarkt
************************************************************************
Foto’s plaatsen en Wet op de privacy
Wij horen regelmatig “Waarom heeft mijn zoon/dochter een zonnetje op zijn/haar gezicht
bij de foto’s” ?.
In het kader van de wet op de privacy, waar wij ook mee te maken hebben,
mogen wij zonder uw toestemming geen foto’s meer plaatsen op de
website, in de nieuwsbrief, in de schoolgids en/of op Facebook.
Daarom heeft u van ons een formulier ontvangen waarin u kon aangeven of
wij foto’s van uw zoon/dochter wel of niet mogen gebruiken voor de website, facebook, de
schoolgids en/of de digitale nieuwsbrief.
Het duurt daarom misschien wat langer voor u foto’s van activiteiten ziet.
Let op: heeft u het formulier niet ingeleverd dan gaan wij ervanuit dat u geen toestemming
geeft om foto’s van uw kind te gebruiken voor website, nieuwsbrief, schoolgids en/of
Facebook. Vandaar het zonnetje.
Wilt u toch toestemming geven, formulieren kunt u krijgen bij juf Alex.
Kijk op https://www.facebook.com/groups/obsharrybannink/ voor meer informatie.
Carnaval
Op vrijdag 1 maart is er een showtime voor alle groepen. Alle leerlingen mogen die dag
verkleed op school komen. Ouders zijn (verkleed) van harte welkom.
Rapporten
Alle kinderen hebben hun rapport in november mee naar huis gekregen. Wilt u
het zo snel mogelijk weer, voorzien van uw handtekening, inleveren?
CITO toetsen
De CITO toetsen zijn in alle klassen afgenomen. Tijdens de rapportavond worden de
uitslagen hiervan met u besproken.

Cito- eindtoets voor groep 8
De IEP- eindtoets voor groep 8 is dit jaar op 16 en 17 april.

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

GELUKSWEEK
Op school zijn we begonnen met de voorbereidingen van de GELUKSWEEK die
zal plaatsvinden van maandag 18 maart tot en met vrijdag 22 maart. In alle
groepen gaan we deze week extra aandacht besteden aan “wat is geluk voor jou
en je omgeving?, waar wordt jij gelukkig van? ”en gaan we onze eigen
“Gelukskoffer” weer bijvullen.
Het programma van deze week krijgt u nog van ons.
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 met spoed 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?

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.

Wij wensen u een fijne Voorjaarsvakantie!

Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

