NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF
Week 6, 5 februari 2018
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/
************************************************************************
Vrijdag 9 februari 2018 Carnaval
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 Voorjaarsvakantie
************************************************************************
ANWB STREETWISE
Op woensdag 31 januari 2018 hebben we, ondanks de regen, genoten van een leerzame
ANWB dag. We leerden *onze fiets te controleren, *hoe lang de remweg van een auto is,
*oversteken, *altijd de gordel om, *kleiner dan 1.35 mtr! in een kinderzitje en nog veel
meer.

Carnaval 2018
Op vrijdag 9 februari a.s. vieren we Carnaval op school.
Uw zoon/dochter mag die dag verkleed op school komen.
Het feest is voor alle leerlingen, er zijn optredens en u
bent van harte welkom!
De brief hierover, met o.a. de tijden van de optredens,
heeft u inmiddels ontvangen.

Regel van de maand februari 2018
We kunnen van alle kinderen sterren maken en ze allemaal op
hun eigen manier laten schitteren!

Cito- eindtoets voor groep 8
De cito- eindtoets voor groep 8 is dit jaar pas in april (17 en 18 april).
MR vergadering
De eerstvolgende MR vergadering donderdag 8 februari om 18.45 uur.
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 kan 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.Bent u of is uw kind later dan vragen wij om een te
laat briefje te halen bij onze conciërges.
Aanvraag Stichting Leergeld en betaling activiteitenvergoeding 2017-2018
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 zo snel mogelijk de aanvraag in te dienen. Het duurt ongeveer 8
weken voor wij geld van Stichting Leergeld ontvangen als uw aanvraag is
goedgekeurd.
Denkt u ook aan de betaling van de tweede termijn? De zakjes hiervoor heeft u
inmiddels ontvangen.
De eerste schoolreizen zijn in april, voor die tijd moeten de betalingen wel binnen zijn.
Agenda:
Vrijdag 9 februari 2018 Carnaval
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 Voorjaarsvakantie
Donderdag 15 maart 2018 Onderwijsdag alle leerlingen zijn die dag VRIJ
Vrijdag 16 maart vrije dag voor 1, 2, 3, 4 en 5
Maandag 19 maart t/m vrijdag 23 maart 2018 Geluksweek met Geluksmarkt

Met vriendelijke groet,
het team van Obs Harry Bannink

