NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 24, 14 juni 2018.
Kijkt u regelmatig even op www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws van de openbare scholen in Enschede.

Vrijdag 15 juni VRIJE dag voor de groepen 1, 2, 3, 4 en 5

Schoolfotograaf
Ook dit schooljaar komt er bij ons een schoolfotograaf. De schoolfotograaf komt op
dinsdag 19 juni voor de groepen 1 t/m 4 en op woensdag 20 juni voor de groepen 5 t/m 8.
Computer gebruik
De afgelopen dagen hebben we gemerkt dat onze leerlingen verschillende sites bezocht
hebben die niet geschikt voor ze zijn. We willen uw kind graag een veilige omgeving bieden.
Daarom hebben wij deze uitdaging om de leefomgeving veilig te krijgen besproken met
professionals, waaronder een vader van onze school. Samen zijn we tot een oplossing
gekomen waar u als ouder ons bij kunt helpen. Hoe? Door samen met ons ongeschikte sites
voor onze leerlingen op te sporen. Hieronder vindt u een site waar u aan kunt geven dat er
bepaalde sites niet geschikt zijn. Daarna gaan wij ermee aan de slag om te beoordelen of ze
in een blacklist moeten worden gezet zodat ze geweerd kunnen worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
https://www.veiligophetinternet.nl
Schoolreizen
Groep 8 ging naar Vlieland van 31 mei t/m 3 juni. Ze hebben het erg leuk gehad!
Groep 1-2 A en 1-2 B gaan op 29 juni naar de Speelboerderij het Höfke in Bentelo.
De groepen 3 t/m 7 gaan op 29 juni naar Speelpretpark de Waarbeek in Hengelo.
In september gaan we met alle groepen een extra schooluitje organiseren om op een
gezellige en ontspannen manier de groepsbinding te versterken.
Vanaf september 2018 zullen de schoolreisjes om deze reden altijd in september
plaatsvinden. Dit overgangsjaar hebben we daarom voor twee reisjes gekozen.
Wij wensen u een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

