NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 23, 8 juni 2019
Kijkt u regelmatig even op de website van www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
*************************************************************************
Maandag 10 juni VRIJ i.v.m Tweede Pinksterdag
Woensdag 12 juni, woensdag 19 juni en woensdag 26 juni van 8.30 uur tot
8.45 uur inloopochtend in groep 1 en 2
Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni Beroepenweek
Donderdag 20 juni t/m zondag 23 juni groep 8 naar Vlieland
Woensdag 26 juni t/m dinsdag 2 juli Glans-eindgesprekken
Woensdag 3 juli alle leerlingen zijn VRIJ i.v.m. (de laatste) studiedag
van het team.
Donderdag 4 juli afscheidsavond voor de leerlingen en ouders van groep 8.
De ouders van de leerlingen uit groep 8 krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Woensdag 10 juli om ± 11.00 uur zwaaien we groep 8 uit.
Donderdag 11 juli LAATSTE schooldag voor de leerlingen.
Vrijdag 12 juli laatste schooldag voor het team; opruimen en afsluiten en
daarna ………..
Zomervakantie van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus
***************************************************************************
Schoolfotograaf
Studio Hanneke heeft afgelopen week de jaarlijkse schoolfoto’s
gemaakt.
Maandag 3 juni was het de beurt aan de groepen 1 t/m 4 en
donderdag 6 juni de groepen 5 t/m 8.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.
Voor broertjes/zusjes krijgt u een voucher.
Beroepenweek
Volgende week starten wij met de beroepenweek. Dit is een week waarin
wij de leerlingen kennis laten maken met diverse beroepen om zo talent bij
de kinderen te ontdekken.
We hebben in de verschillende klassen gastsprekers en sommige groepen
gaan op bedrijfsbezoek. De leerlingen maken o.a. kennis met het beroep
politie, advocaat, fysiotherapeut voor ouderen en een bergingsbedrijf.

Regel van de maand juni 2019
“ik mag om hulp vragen”

Schoolreis VLIELAND
Van donderdag 20 juni t/m zondag 23 juni gaat groep 8 naar Vlieland. Nieuws en foto’s van
Vlieland kunt u elke dag lezen/bekijken op onze Facebookpagina.
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/

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.

Rapport inleveren
Heeft uw dochter/zoon haar/zijn rapport nog thuis?
Wilt u dit dan meegegeven naar school?

Inloop groep 1 en 2
Nog drie keer is er op woensdagmorgen een langere inloop in de groepen 1 en 2. En wel op
de woensdagen 12, 19 en 26 juni, vanaf 8.20 uur tot 8.45 uur. Daarna stoppen we even,
maar in het nieuwe schooljaar zien we u graag terug.

Wij wensen u alvast een heel fijn en zonnig Pinksterweekend toe!
Het team van Obs Harry Bannink

Wie komt ons helpen bij de
kinderopvang bij de ontmoetingsgroep
voor ouders

Wekelijks komen ouders bij elkaar om met elkaar te ontmoeten en te praten over de
opvoeding. Ook voor de kinderen van 0-4 jaar is er dan iets te doen: gezellig samen
spelen, iets eten en liedjes zingen!
Functieomschrijving
Samen met andere vrijwilligers ben je 1 ochtend in de week verantwoordelijk voor het
opvang van een kleine groep kinderen van 0-4 jaar. Je zorgt voor een veilige
omgeving en leuke activiteiten. Dit doe je in de buurt waar de ouders en een
medewerker van opvoedingsondersteuning zijn. Je staat er dus nooit alleen voor!
Wat bieden wij U?
* Een vrijwilligersovereenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd
* Een WA-verzekering tijdens de werkzaamheden
* Een kerst- of eindejaar attentie
* Toegang tot ons eigen vrijwilligersplatform JIJ, zoals inspirerende workshops en
leuke uitjes
V O G: U moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag.
Deze wordt opgevraagd via de gemeente. Dit is gratis.
• Locatie: Wesselerbrink, basisschool Harry Bannink
• Tijdstip: maandagochtend van 8:30 - 10:30 uur
• Aantal uren: 2
• Doelgroep: kinderen 0-4 jaar
Contactgegevens
Marieke Bornebroek
06-22784646
m.bornebroek@alifa.nl
Of kijk op : jijbentalifa.nl

