NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 12 , 19 maart 2018
Kijkt u regelmatig even op onze website www.obsharrybannink.nl en
www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws uit de diverse groepen en van de openbare scholen in Enschede.
Natuurlijk ook regelmatig nieuws op https://www.facebook.com/obsharrybannink/
************************************************************************
Donderdag 22 maart GELUKSMARKT 13.00 uur – 15.00 uur
Vrijdag 23 maart groep 7 en 8 Wandelen voor Water
Donderdag 29 maart Paaslunch
Vrijdag 30 maart VRIJ i.v.m. Goede Vrijdag
Maandag 2 april VRIJ ivm Tweede Paasdag
************************************************************************
GELUKSWEEK
Al weken zijn we op school bezig met de voorbereidingen van de GELUKSWEEK
die zal plaatsvinden van maandag 19 maart tot en met vrijdag 23 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.
Hoe ziet deze week eruit?
Maandag 19 maart

start van de GELUKSWEEK

met voor alle leerlingen een

GELUKSwens
Dinsdag 20 maart

Harry’s GELUKSWEEK
talentenshow, waarin de leerlingen aan
elkaar laten zien waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden.

Donderdag 22 maart van 13.00 uur tot 15.00 uur GELUKSMARKT
(zelfgemaakt) GELUK
Vrijdag 23 maart

waar allerlei

te koop is voor weinig geld.

afsluiting van de GELUKSWEEK

. Een aantal leerkrachten heeft

deelgenomen aan de training GELUKSKOFFER
en vandaag
krijgen zij hun certificaat. De groepen 7 en 8 gaan andere kinderen
GELUKKIG

maken door te Wandelen voor Water.

Wandelen voor Water
Wandelen voor Water is een actie die elk jaar op heel veel scholen in Nederland wordt
gehouden. De groepen 7 en 8 van Obs Harry Bannink doen ook dit jaar weer mee op vrijdag
23 maart a.s. en lopen samen zes kilometer met zes liter water in een rugzakje.
Daarmee zamelen onze leerlingen geld in voor schoon drinkwater in Afrika. Uw bijdrage aan
Wandelen voor Water kan in de daarvoor bestemde doos op de GELUKSMARKTkraam

Veel GELUK

groep 7 en 8!

Nationale Pannenkoekdag
Vrijdag 16 maart was Nationale Pannenkoekdag. Een aantal leerlingen van groep 2 ging
samen met juf Tineke daarom pannenkoeken bakken met de bewoners van de
Broekheurnerstede en daarna werden ze heerlijk samen opgegeten. Natuurlijk werd de dag
afgesloten met het zingen van enkele pannenkoekliedjes.
De andere leerlingen bakten samen met juf Alex pannenkoeken op school. Alle leerlingen en
ouderen hebben heerlijk gesmuld!

Regel van de maand maart 2018
Waar gelachen wordt, komt het geluk graag binnen.

Wij wensen u al vast hele fijne Paasdagen!
Met vriendelijke groet, het team van Obs Harry Bannink

