NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 51, 20 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/
************************************************************************
Belangrijk
Vrije dagen voor alle kinderen:
Vrijdagmiddag 22 december 2017 zijn alle groepen om 12.00 uur VRIJ!
Kerstvakantie:
Van vrijdagmiddag 22 december 2017 om 12.00 uur t/m vrijdag 5 januari 2018.
************************************************************************
Kerstfeest 2017
Ons kerstfeest is dit jaar op donderdag 21 december van 17.00-18.30 uur.
Om 17.00 uur is er een kort welkomstwoord op het plein, daarna gaan de leerlingen naar de
klas om te genieten van een kerstdiner.
Vanaf 18.15 uur tot 18.45 uur is er voor de ouders een hapje en een (warm) drankje op het
gezellig ingerichte plein.
Om 18.30 uur halen de ouders van de leerlingen van de groepen 1/2A, 1/2B en 3 hun
kinderen op uit de groep!
Hapjes kunnen gebracht worden vanaf 16.45 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!

Intratuin 2017
Op maandag 18 december brachten de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 een bezoek aan
Intratuin om een kerstbakje te maken. Natuurlijk mocht een ritje in de draaimolen en spelen
in de ballenbak niet ontbreken.

Rapporten
Alle kinderen hebben hun rapport woensdag 6 december mee naar huis
gekregen. Wilt u het zo snel mogelijk weer, voorzien van uw handtekening,
inleveren, zodat het niet zoek kunnen raken?
Schooltijden
Alle kinderen komen ‘s morgens door de voordeur naar binnen.
’s Morgens gaat de bel om 8.20 uur en kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 8 naar
binnen. Er is dan geen pleinwacht.
De lessen beginnen om 8.30 uur!
Aanvraag Stichting Leergeld
Alle ouders die vorig schooljaar een vergoeding van de Stichting Leergeld hebben gekregen
en dit jaar hier weer voor in aanmerking willen komen, moeten (elk jaar) zelf opnieuw een
aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld.
Nadat u een bevestiging van de Stichting Leergeld heeft gekregen kunt u het dossiernummer
doorgeven aan juf Alex of juf Annie. Zij zorgen dan voor de declaratie naar de Stichting
Leergeld.
Wij adviseren u niet te lang te wachten met de aanvraag!
Denkt u ook aan de betaling van de tweede termijn voor 10 januari 2018?
Agenda:
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Vrijdag 22 december 2017
Maandag 8 januari 2018

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.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!
Met vriendelijke groet, namens het team

De Harry Christmas Kerstkaart
is dit jaar gemaakt door leerlingen
uit groep 2B en groep 3.

