NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 27, 5 juli 2017

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/

***********************************************************

Belangrijk
6 juli schoolreis groep 6 en 7, alle andere leerlingen zijn dan VRIJ!
11 juli schoolreis groep 1 en 2
12 juli studiedag team; alle leerlingen zijn VRIJ!
13 juli afscheidsavond groep 8 (alleen voor ouders en genodigden groep 8
leerlingen)
19 juli “this is the moment”, we zwaaien groep 8 uit om 11.00 uur
20 juli laatste schooldag
21 juli de leerkrachten ruimen de laatste dingen op en sluiten dan de school voor de …….
21 juli t/m 1 september 2017 ZOMERVAKANTIE

***********************************************************
Dit is alweer de één na laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In de laatste
schoolweek komt de allerlaatste met daarbij de groepsverdeling voor 20172018. Wij wensen u nu alvast een fijne zomervakantie! En gaat u op reis?
Stuurt u ons een kaartje met groeten uit……?

Wij zoeken met SPOED
Voor de groepen 1 en 2 (jongens)ondergoed, joggingbroeken en t shirts. Van maat
98 t/m maat 128. Wie helpt ons?
Schoolreis 3, 4 en 5
De groepen 3, 4 en 5 gingen op 27 juni 2017 op schoolreis naar Dinoland in Zwolle.
Ze hebben genoten! Op Facebook heeft u de foto’s vast voorbij zien komen maar
hier ook nog een korte impressie.

Rapporten

Wilt u a.u.b. de rapporten weer meegeven naar school indien u dit nog niet gedaan
heeft?

Afscheid groep 8
De afscheidsavond van groep 8 is op donderdag 13 juli. Ouders van
de groep 8 leerlingen ontvangen hiervoor een uitnodiging.
De laatste schooldag voor groep 8 is woensdag 19 juli.
Om 11 uur zwaaien we ze uit!

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 via
de nieuwsbrief, via facebook of op onze website.
(www.obsharrybannink.nl en www.facebook.com/obsharrybannink/ )

Agenda
-

Donderdag 6 juli schoolreis groep 6 en 7, alle leerlingen zijn VRIJ!
Dinsdag 11 juli schoolreis groep 1 en 2 naar Jan Klaassenland
Woensdag 12 juli studiedag team; alle leerlingen zijn VRIJ!
Donderdag 13 juli afscheidsavond groep 8
Woensdag 19 juli uitzwaaien groep 8 om 11 uur!
Donderdag 20 juli laatste schooldag!
Vrijdag 21 juli t/m vrijdag 1 september ZOMERVAKANTIE

Met vriendelijke groeten,
het team van obs Harry Bannink

