NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 28, 10 juli 2019.
Kijkt u regelmatig even op www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.
11 juli laatste schooldag voor alle andere groepen.
12 juli de leerkrachten ruimen de laatste dingen op en sluiten dan de school
voor de ……. ZOMERVAKANTIE
15 juli t/m 23 augustus 2019 ZOMERVAKANTIE
Maandag 26 augustus start nieuwe schooljaar om 8.30 uur.

HET IS BIJNA ZOVER!!!!!!

Wij tellen af……..
Wij zouden het erg leuk vinden om alle ouders van onze leerlingen op
donderdagmiddag 11 juli om ± 13.50 uur te ontmoeten op het voorplein.
Alle kinderen en leerkrachten komen naar buiten en samen tellen we dan af
naar de vakantie! U komt toch ook?

Groep 8
Dinsdag 3 juli keken we naar ALLES OVERBOORD, de afscheidsmusical van groep 8.
Op donderdag 3 juli ’s avonds keken de ouders, opa’s, oma’s en andere genodigden naar
deze musical. Alle leerlingen kregen een schooldiploma, een groepsfoto, een Harry Bannink
pen en zonnebloem aangeboden. Natuurlijk werd de avond afgesloten met
een disco.
Vanmorgen zwaaiden we de leerlingen van groep 8 uit op de muziek van
“this is the moment”. Het was net als andere jaren een emotioneel moment
waarbij niet alleen bij de leerlingen de tranen vloeiden.
Voor groep 8 is de vakantie nu begonnen. Wij wensen alle leerlingen veel succes in het
voortgezet onderwijs.

Het Bastion
De kinderen van peuterspeelzaal Speelkasteel, kinderdagverblijf de Toverbal en de leerlingen
van De Windroos en van Obs Harry Bannink sloten op donderdag 4 juli het schooljaar alvast
een beetje af door samen een heerlijk ijsje te eten.
Rapport
Alle leerlingen ontvingen vandaag hun rapport. Bij het rapport vindt u een brief met daarop
vermeld in welk groep uw dochter/zoon na de vakantie komt. Ook de naam van de
leerkracht staat erbij.
Vakantie
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

Afscheid van …….
Vandaag namen we niet alleen afscheid van groep 8 maar ook van juf
Gerry en juf Imke.
Juf Gerry heeft vorige week vrijdag, 5 juli, alvast een beetje afscheid
van ons genomen, zij gaat genieten van haar pensioen.
Juf Imke gaat na de zomervakantie aan de slag op de Europa school.
Wij bedanken juf Gerry en juf Imke voor alles wat ze voor obs Harry
Bannink hebben gedaan.

Agenda
- Donderdag 11 juli laatste schooldag!
- Vrijdag 12 juli t/m vrijdag 23 augustus ZOMERVAKANTIE
- Maandag 26 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30 uur

Wij wensen u een hele fijne zomervakantie, reis voorzichtig, stuur een kaartje maar vooral
GENIET!
Met vriendelijke groeten,
het team van obs Harry Bannink

