NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 14, 6 april 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/
************************************************************************

Dinsdag 10 april rapportgesprekken
IEP- eindtoets voor groep 8 dinsdag 17 en woensdag 18 april
Vrijdag 20 april Koningsspelen
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei Meivakantie
************************************************************************
EIERTIKKAMPIOEN 2018 IS GEWORDEN………………………..
Na de voorrondes in de groepen werd op donderdag 29 maart 2018 in
een zenuwslopende finale SHIVAN uit groep 6 Harry’s Eier Tik Kampioen
2018!!! Van harte gefeliciteerd.

Wandelen voor Water
Onze toppers, de leerlingen uit de groepen 7 en 8, Wandelden voor
Water op vrijdag 23 maart. Op hun rug een rugzak gevuld met 6 liter
water. Zo liepen ze 6 km en haalden ze ruim 290 euro op om de
kinderen in Afrika aan schoon drinkwater te helpen.

Regel van de maand april 2018
Met een lach
geef je je geluk door aan een ander.

Beroepenweek
In de week van 22 t/m 25 mei organiseren wij 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!

Bericht van Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Enschede biedt kinderen op verschillende momenten in hun
schoolcarrière een goed gevulde schooltas aan:
·
Wanneer zij voor het eerst naar school gaan (en dus starten in groep 1);
·
Wanneer zij overgaan naar groep 5 van de basisschool;
·
Wanneer een basisschoolleerling de overstap maakt naar de brugklas.
Stichting Leergeld gunt ieder kind de juiste start op deze belangrijke momenten.
Denkt u dat uw zoon/dochter voor deze tas in aanmerking komt neemt u dan voor 17 april
2018 contact op met juf Annie of juf Alex. Zij gaan uw zoon/dochter met uw toestemming
dan aanmelden bij Stichting Leergeld.
Aanmeldingen worden door Stichting Leergeld verwerkt (en beantwoord) vóór 4 mei. Zij
nemen binnen dezelfde periode contact op met u als ouder(s)/verzorger(s), voor het
compleet maken van de aanvraag.
**eventuele kinderen die nog niet bij ons (Stichting Leergeld) bekend zijn kunnen zich ook bij
juf Annie en/of juf Alex opgeven.

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
apparaten netjes uit elkaar te schroeven en onderdelen eventueel
hergebruiken voor het maken van een kunstwerk.
Voorbeelden zijn: elektrische tandenborstels, scheerapparaten, toetsenborden,
spelcomputers, cd-spelers, cassetterecorders, oude computers enzovoort.

AGENDA
Dinsdag 10 april rapportgesprekken de uitnodiging hiervoor heeft u donderdag 5 april
ontvangen
Woensdag 18 april de rapporten gaan mee naar huis
Dinsdag 17 en woensdag 18 april IEP-eindtoets voor groep 8
Vrijdag 20 april Koningsspelen Zingt u om 8.30 uur met ons mee?
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei Meivakantie
Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag VRIJ
Dinsdag 22 mei t/m vrijdag 25 mei BEROEPENWEEK

Wij wensen u alvast een hele fijne Meivakantie!
Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink
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