NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 11, 13 maart 2019
Kijkt u regelmatig even op de website van www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
*************************************************************************
Donderdag 14 maart rapportgesprekken vanaf 14.30 uur.
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
***************************************************************************
Lejo ontdekt het Orkest
De leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 brachten een bezoek aan het Muziekcentrum.
Zij genoten van de voorstelling Lejo ontdekt het Orkest!
Lejo (bekend van Sesamstraat!) bezoekt nogmaals het orkest Van het
Oosten! Met zijn grote ogen nam hij onze leerlingen mee in een
bijzondere muzikale wereld. Hoe dirigeer je een orkest? Hoe klinken de
instrumenten? Op speelse wijze kwamen alle instrumenten en
verschillende muziekstijlen aan bod, terwijl Lejo grappige streken uithaalt!
Facebook
I.v.m. de wet op de privacy worden berichten en foto's van
Obs Harry Bannink gedeeld via een besloten groepsaccount. Wordt ook lid,
beantwoord wat vragen en dan zien we u graag terug op
https://www.facebook.com/groups/obsharrybannink/
Rapporten
Op maandag 18 maart 2019 krijgen onze leerlingen hun rapport mee naar huis.
CITO toetsen
De CITO toetsen zijn in alle klassen afgenomen. Tijdens de rapportavond op
donderdag 14 maart 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 maart 2019
“ik durf het ook al voel ik mezelf verlegen”

Geluksweek
De GELUKSWEEK 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.
Techniekles
Heeft u nog kleine, kapotte apparaten of kapot elektrisch speelgoed dan
kunnen we dat op school goed gebruiken. We maken een sloophoek in
onze techniekruimte waar kinderen leren om apparaten netjes uit elkaar te
schroeven en onderdelen eventueel te hergebruiken voor het maken van
een kunstwerk.
Voorbeelden zijn: elektrische tandenborstels, scheerapparaten, toetsenborden,
spelcomputers, cd-spelers, cassetterecorders, oude computers enzovoort.
Beroepenweek
In de week van 11 t/m 14 juni organiseren wij met/in de hele school een
beroepenweek! Heeft u een leuk beroep en wilt u daarover wat komen
vertellen, geeft u zich dan vast op bij juf Herwine en/of juf Sandra.
Hierover krijgt u nog meer informatie!
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 uiterlijk vrijdag 29 maart doen? Het duurt een week of 8 a
10 voor wij de betalingen van stichting leergeld binnen zijn. Nu aanvragen is
dus nog net op tijd voor de schoolreis naar Vlieland.
Ook ouders die een afwijzing hebben gehad en nu wel toestemming hebben,
vragen wij het nummer door te geven.
Wij kunnen dan 31 maart 2019 alle aanvragen voor een vergoeding insturen,
zodat alle vergoedingen hopelijk eind mei / begin juni binnen zijn.
Denkt u ook aan de betaling van de tweede en derde termijn 2018-2019?

Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

