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’s Morgens vanaf 8.20 uur komen de
leerkrachten van groep 3 t/m 8 naar
buiten om hun klas te verzamelen. De
kleuters mogen vanaf 8.20 uur naar de
klas worden gebracht. Dat werkt al
heel goed. Het is gezellig dat iedereen
door de hoofdingang naar binnen gaat.
Bij het uitgaan van de school merken
de juffen van groep 1-2 en 3 dat het
onoverzichtelijk is om in alle drukte de
kinderen aan de ouders mee te geven.
Daarom gaan vanaf maandag de
groepen 1-2 en 3 weer via de rode
deur de school uit. Dus: brengen via de
hoofdingang, ophalen bij de rode deur.

Aan het begin van het schooljaar gaat er altijd veel heen-enweer. De SOS-formulieren zijn uitgedeeld en hadden voor 7
september ingeleverd moeten worden. We missen hier en daar
nog SOS-formulieren. Wilt u die voor woensdag 19 september
inleveren bij de leerkracht? Dan kunnen we de e-mailadresen
invoeren voor de nieuwsbrief.
De rapporten moeten weer ingeleverd worden bij de leerkracht.
De kleuters hebben voor de vakantie een plakboek
meegekregen. Dat moet ook weer naar school.
Twijfelt u of het al ingeleverd is? Vraag dan even aan de
leerkracht voor schooltijd.

Vrijdag hebben de kinderen een brief meegekregen, waarin u wordt herinnerd aan de informatieavond over de
Gelukskoffer. Dit is a.s. dinsdag 18 september van 18.30-19.30 uur. Het zou fijn zijn als er van elk gezin een ouder
komt.
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De studiedagen zijn bekend. U kunt ze alvast in uw
agenda noteren:
Studiedagen, alle leerlingen vrij
woensdag 10 oktober 2018
woensdag 12 december 2018
vrijdag 15 februari 2019
woensdag 5 juni 2019
Woensdag hebben we spelletjesochtend/middag gehad in de groepen. De kinderen van
groep 7 heben geholpen in groep 3. Dat was
erg gezellig.

Ter compensatie van de avonduren van de kerstviering
op 20 december, zijn alle leerlingen op vrijdag 21
december 2018 om 12 uur vrij.
Onderbouwvrije (mid)dagen
woensdag 12 september 2018, groep 1-2
woensdag 7 november 2018, groep 1-2 en groep 3
woensdag 6 februari 2019
vrijdag 1 maart (Carnaval) groep 1-2, 3 en 4 om 12 uur
vrij
vrijdag 12 april (Koningsspelen) groep 1-2 en 3 om 12 uur
vrij
U vindt deze data en het vakantierooster ook op onze
website: www.menkotoren-enschede.nl bij
vakantierooster.

Donderdagmiddag was er een creamiddag
voor alle groepen. De kinderen hebben mooie
dingen gemaakt.

We vragen regelmatig hulp van (groot)ouders om
activiteiten te begeleiden of klussen voor school te doen.
Op die manier zorgen we samen met u voor een leuk
schooljaar voor de kinderen.
Dit jaar doen we dat op een nieuwe manier: in de hal
komen activiteitenlijsten te hangen en er liggen per gezin
twee stickers op naam van uw oudste kind. Het is de
bedoeling dat u twee klussen of activiteiten kiest waar u
de sticker bij plakt. Vanaf dinsdag 18 september a.s.
kunnen alle ouders binnenkomen om hun stickers te
plakken. Er zijn allerlei klussen en activiteiten, dus
iedereen kan iets vinden. De lijsten hangen tot en met
vrijdag 28 september in de hal. Gezinnen die niet zelf
hebben ingeschreven, worden door de
Activiteitencommissie ingedeeld.
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Muziek maken! Heb jij dat altijd al willen
doen? Dit je is kans! Harmonie Orkest
Twente / HOT, biedt blokfluitles aan in
Prismare. Je leert niet alleen noten lezen en
in groepsverband muziek maken, het is ook
erg gezellig. Deze cursus is voor kinderen
vanaf groep 4. In dit jaar leer je de basis van
muziek maken. Na dat jaar is er de
mogelijkheid om een instrument te kiezen en
te starten in een leerlingenorkest.
De vereniging regelt de aanschaf van de
blokfluit en het lesboek. De eenmalige
kosten hiervoor zijn

Er komen nog steeds foto’s binnen. Komende week gaan
we de foto’s waarvoor we toestemming hebben, op
Facebook zetten. Dan kan de like-actie starten.
Uit de foto’s die op een andere manier zijn aangeleverd,
kiest het team de leukste foto.

€ 20. Een blokfluitopleiding is voor kinderen
een ideale basis voor het leren bespelen van
een instrument, zoals klarinet, dwarsfluit,
saxofoon, trompet of slagwerk.
Wanneer: elke maandagavond vanaf 29
oktober van 18.30 tot 19.00 uur in Prismare
Enschede (niet in vakantie). Laatste les: 1 juli
2019
Kosten: De contributie bedraagt € 12 per
maand.
Aanmelden: www.hot-harmonie.nl of
info@hot-harmonie.n

17 september
18 september
22 september
26 september
26 september
27 september

Activiteit Gouden Weken: 13-14 u Vossenjacht rondom school
18.30-19.30 uur informatieavond over de Gelukskoffer/Gelukkige school
12-17u schoolkraam op de UITdaag
14.30-17.30 uur voorronde schoolkorfbaltoernooi
Informatieavond groep 1-2 en 3, 19.30-20.30 uur. Inloop v.a. 19.15 uur.
17.30-18.30 uur inloopavond groep 4 t/m 8: kinderen laten ouders de klassen
zien en vertellen over dit schooljaar

Ziekmeldingen leerlingen: AUB bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
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