NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 26, 28 juni 2019
Kijkt u regelmatig even op de website van www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
Woensdag 3 juli alle leerlingen zijn VRIJ i.v.m. 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 .
SCHOOLTIJDEN 1 T/M 11 JULI!!!!!!!
Vanaf maandag 1 juli gaan we weer op de normale tijden naar school
dus van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Schoolreis
Van donderdag 20 juni t/m zondag 23 juni was groep 8 op Vlieland. Nieuws en foto’s van
Vlieland kunt u lezen/bekijken op onze Facebookpagina.
De andere groepen, gaan net als vorig jaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar op
schoolreis. Zodra wij hier meer over weten hoort u dit van ons.
Schoolgids/informatiegids/jaarkalender
De nieuwe schoolgids/informatiegids/jaarkalender is bijna klaar. U krijgt deze direct na de
vakantie. Alle oudste kinderen krijgen de een informatiegids/jaarkalender mee naar huis.
Alle nieuwe leerlingen krijgen een schoolgids. Belangrijke data en andere zaken leest u ook
via de (digitale) nieuwsbrief, via facebook of op onze website. Ook wanneer er door
omstandigheden een datum veranderd.
Laatste nieuwsbrief
Vlak voor de zomervakantie ontvangt u van ons nog een nieuwsbrief met daarbij de
klassenindeling voor 2019-2020.
En gaat u in de zomervakantie op reis? Stuurt u ons dan een kaartje met
groeten uit……?
Obs Harry Bannink, het Bijvank 111, 7544 DA Enschede
Wij wensen u alvast een fijn en zonnig weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

