NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 49, 8 december 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/
***********************************************************************************

***Dinsdag 12 december Wij staken ook. Zie bijlage.
Alle leerlingen zijn daarom dinsdag 12 december VRIJ!
*** Op maandag 18 december gaan de groepen 1, 2 en 3 naar Intratuin om
Kerstbakjes te maken. Wij hebben nog ouders nodig die met ons mee
kunnen/willen rijden. Opgeven kan bij juf Annie.
*** Kerstdiner voor de kinderen op donderdag 21 december van
17.00 uur tot 18.30 uur.
*** Alle leerlingen zijn vrijdag 22 december om 12.00 uur vrij.
U krijgt nog een brief met informatie!
*** Kerstvakantie vrijdagmiddag 22 december 2017 12.00 uur t/m vrijdag 5 januari 2018.
Maandag 8 januari 2018 zien wij jullie graag om 8.30 uur weer op school.
***********************************************************************

Mededeling
We zijn erg blij u te mogen vertellen dat het met juf Ine beter gaat. Ze komt af en toe een
paar uurtjes op school. Juf Sandra blijft waarnemend directeur. Met al uw vragen kunt u bij
juf Sandra als waarnemend directeur terecht.
Sinterklaas 2017
Nadat we onze schoen al hadden gezet, Rommelpiet was geweest, de groepen 1 en 2
Sinterklaas hierover hadden gebeld, we meededen met Pietengym en een heus diploma
kregen en er Pietendisco was kwam Sinterklaas op 5 december hoogst persoonlijk met drie
van zijn Pieten op bezoek. Het was een erg leuk feest.
Sinterklaas en zijn Pieten zijn welkom geheten in het speellokaal, waar ook de peuters van
PSZ Speelkasteel bij waren en de groepen 1 t/m 5 hebben hier een optreden verzorgd.
De groepen 6, 7 en 8 waren in de klas en kregen daar bezoek van Piet. Alle leerlingen, de
peuters en de aanwezige broertjes en zusjes kregen een cadeautje van Sinterklaas en waren
er allemaal erg blij mee.
We kunnen met zijn allen terugkijken op een prachtige Sinterklaastijd!
De foto’s van al deze activiteiten kunt u bekijken op onze facebookpagina.

Vriendelijk verzoek
Als team brengen wij de groepen 1 t/m 8 elke dag om 14. 00 uur naar buiten. Wij verzoeken
u vriendelijk te wachten op het plein en voor de kleuters te wachten bij de zij-ingang.
Regel van de maand
Net als vorig jaar hebben we ook dit schooljaar weer een regel van de maand.
De regel van de maand december is:
Kijk eens om je heen, overal is iets leuks te zien
Versieren school Sint en Kerst
Het team heeft samen met de HOP ouders de school gezellig gemaakt voor
Sinterklaas.
Vrijdag 8 december beginnen ze samen de school in kerstsfeer te brengen.

Kerstfeest 2017
Ons kerstdiner is dit jaar op donderdag 21 december van 17.00-18.30 uur.
De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 22 december om 12.00 uur voor alle
leerlingen.
Alle kinderen zijn dus VRIJ vanaf vrijdagmiddag 22 december om 12.00 uur!
Nieuwjaar
We beginnen maandag 8 januari 2017 om 8.30 uur. Alle kinderen gaan eerst
naar de klas en komen later in de hal om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te
wensen

Agenda:
Maandag 18 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Vrijdag 22 december 2017
Maandag 8 januari 2018

Met vriendelijke groet
het team van obs Harry Bannink

De groepen 1, 2 en 3 gaan Kerstbakjes maken bij
Intratuin.
Kerstfeest 17.00 uur – 18.30 uur
Alle leerlingen zijn VRIJ vanaf 12.00 uur!
vanaf 12.00 uur Kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari 2018
zien wij jullie graag om 8.30 uur weer op school.

