Nieuwsbrief OBS Harry Bannink
Week 40, 6 oktober 2017
Kijkt u regelmatig even op onze website www.obsharrybannink.nl en
www.consent-enschede.nl.
Natuurlijk ook regelmatig nieuws op https://www.facebook.com/obsharrybannink/
*****************************************************************
Vrijdag 20 oktober GRIEZELIG ENG open huis 8.30 uur tot 9.15 uur in alle
groepen.
Griezelshowtime van 9.15 uur tot 10.30 uur.
Herfstvakantie: maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2017.
Vrijdag 3 november; VRIJE dag voor de groepen 1, 2, 3, 4 en 5.
*****************************************************************
Regel van de maand:
Net als vorig jaar hebben we ook dit schooljaar weer een regel van de
maand.
De regel van de maand oktober is:
er van DROMEN, je afvragen zou ik het DURVEN, en
dan, ja ik ga het DOEN
Vervoer voor voorstelling
Wij hebben een voorstelling aangeboden gekregen “de spin die veel scheetjes
laat” op donderdag 19 oktober. Hiervoor hebben wij dringend vervoer nodig.
Geeft u zich a.u.b. op bij de juffen uit groep 1, 2, 3 en 4 zodat we met z’n allen
hiernaartoe kunnen.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek start op woensdag 4 oktober. Het thema dit jaar is
GRIEZELIG ENG. In alle groepen wordt hier aandacht aan besteedt.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek is er op vrijdag 20 oktober 2017 een
Griezelig Eng open huis in alle groepen. Tussen 8.30 uur en 9.15 uur
bent u van harte welkom om te komen kijken.
Daarna is er een Griezelshowtime van 9.15 uur tot 10.30 uur,
waarvoor wij u uitnodigen.
Brengen leerlingen van groep 3 na de Herfstvakantie
De kinderen van groep 3 zijn nu goed gewend en wij willen graag dat ook deze
leerlingen, net als de leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8, na de
Herfstvakantie alleen naar de klas gaan. De kinderen uit groep 3 willen natuurlijk
graag hun klas af en toe aan de ouders laten zien en daarom geven wij u op

maandagmorgen de gelegenheid om uw kind in de klas te brengen.
Lestijden
De bel gaat om 8.20 uur en dan gaat de deur open. De leerlingen mogen dan naar binnen.
De lessen beginnen om 8.30 uur en dan gaat de deur van het lokaal dicht. Wij verwachten
dat iedereen op tijd op school is. Is uw zoon/dochter te laat, dan vragen wij om een briefje te
halen.
Om 14.00 uur brengt het team de groepen weer naar buiten. Wij verzoeken u te wachten op
het plein en voor de kleuters te wachten bij de zij-ingang.
Het kan zijn dat de deur om 14.00 uur nog gesloten is. Dan zijn wij nog met een activiteit
bezig.
Activiteitenvergoeding 2017-2018
Deze week hebben alle kinderen een brief meegehad over de betaling van de
activiteitenvergoeding 2017-2018. Wilt u de gele brief die hierbij zat weer inleveren?
Krijgt u van Stichting Leergeld de schoolreis voor uw zoon/dochter vergoedt? Neemt u dan
zo snel mogelijk contact met hun op om uw dossiernummer voor dit jaar te krijgen. Het
nummer kunt u dan doorgeven op school. Voor meer info kunt u terecht bij juf Alex en /of
juf Annie.
Gym
Veel kinderen vergeten gymkleding mee te nemen. Kinderen zijn verplicht om vanaf groep 3
gymkleding te dragen. Wij willen u daarom dringend verzoeken de kinderen gymkleding
mee te geven op de dagen dat ze een gymles hebben. Dat is voor alle groepen op maandag
en woensdag. Onder gymkleding verstaan wij een broekje en een shirtje. Wij raden u aan om
uw kind ook gymschoenen mee te geven. Dit alles graag voorzien van naam!
Mag uw zoon/dochter onverhoopt niet meedoen met gym dan willen wij graag een briefje
zien!
De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen gymkleding aan. Wel vragen wij u hun
gymschoenen mee te geven.
Agenda
Woensdag 11 oktober VVE thuis
Vrijdag 20 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
Vrijdag 3 november

Met vriendelijke groet,
het team van obs Harry Bannink

13 - 14 uur
Griezelig enge tentoonstelling 8.30 – 9.00 uur
Griezelig enge showtime 9.15 – 10.00
HERFSTVAKANTIE
VRIJE dag voor de groepen 1, 2, 3, 4 en 5

