NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 42, 19 oktober 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.
**************************************************************************
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.
Vrijdag 10 november: schoolontbijt (bericht hierover krijgt u nog)
***********************************************************************
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
Foutje:
In de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons kreeg staat een
foutje. Er staat zomervakantie van 23 juli tot en met 4 september 2018.
Dit moet zijn zomervakantie van vrijdag 20 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018.

Bannink showtime:
Dit schooljaar is er natuurlijk ook weer “Bannink showtime”.
Ons 1de optreden is op vrijdag 20 oktober om ± 9.15 uur, na de
Griezeltentoonstelling. Koffie en thee staat voor u klaar!

Schoolfruit;
Vanaf september kregen de leerlingen een keer per week
fruit op school. Supermarkt Ada en de Rotary Enschede
Zuid regelden dit voor ons. Vanaf half november doen we
weer mee aan de schoolfruitactie van de Europese Unie.
Onze leerlingen krijgen dan een half jaar lang drie keer per
week fruit op school.

Nog een bedankje:
Beste ouders en kinderen,
Na een mooie periode van 17 jaar in het onderwijs heb ik besloten om een andere weg in te
slaan. Graag wil ik iedereen via deze weg bedanken voor het vertrouwen, de leuke en goede
gesprekken samen met jullie.
Ik heb met veel liefde en plezier gewerkt op obs Harry Bannink.
Alle goeds toegewenst samen met uw kind(eren)! Warme groet, juf Inge te Kiefte
Juf Inge, namens alle kinderen, ouders en het team van obs Harry Bannink
zeggen wij ook DANKJEWEL en wensen wij je veel succes in de toekomst!
Parkeren:
Op diverse momenten geeft het halen en brengen van de kinderen veel drukte bij de school.
Wij vragen u dringend indien u uw kinderen komt brengen of halen uw auto in een
parkeerhaven te plaatsen. Op deze manier voorkomen wij gevaarlijke situaties
en wordt het halen en brengen veel veiliger. Bovendien gaat de politie rond de
scholen strenger controleren op het parkeren en zal er direct bekeurd worden
bij overtredingen.
Roken op het plein:
In onze school geldt een algemeen rookverbod. Dat betekent dat er nergens in de
school gerookt mag worden. Ook voor de speelplaats geldt dit rookverbod.
Dit verbod geldt van 8.00 uur tot 18.00 uur. Wilt u hier s.v.p. rekening mee
houden?
Agenda:
Vrijdag 20 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
Vrijdag 3 november

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

Met vriendelijke groet, en een hele fijne Herfstvakantie,
het team van obs Harry Bannink

