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Inloopspreekuur Schoolverpleegkundige: 
Op donderdag 29 juni houdt Maud Wassenaar het inloopspreekuur. Bij haar kunt u terecht met 
diverse vragen over: opvoeding, ontwikkeling van uw kind of de controle van ogen.  
Dit is van 8.30- 9.30 uur.  

 
 

1  17  
2  18  
3  19  
4 Week van de avondvierdaagse 20  
5  21 Menno Moment 
6  22 OK dag groep A t/m 8 (alle 

leerlingen vrij) 
7  23  
8  24  
9  25  
10  26 (reservedag Menno Moment) 
11  27  
12 Groep 7 gastles 

Een aantal kleuters gaat knutselen met 
bewoners van de Meergaarden 

28 Estinealezen 10.30-11.30 

13  29 8.30-9.30 uur Inloopspreekuur 
schoolverpleegkundige 

14 Estinealezen 10.30-11.30 30  
15    
16    



Menno Moment:  
Op 21 juni vindt het Menno moment plaats in het 
Openlucht theater.  
Wij voeren de musical Tarzan op.  
Het wordt een feestelijke avond waarbij er optredens zijn 
van de kinderen voor ouders/verzorgers/opa’s en oma’s 
en alle andere belangstellenden. 
 
De kinderen worden rond 17.55 uur op school verwacht: 
dan vertrekken we om 18.00 uur in een optocht naar het 
Openluchttheater. Om 18.30 uur zullen we starten met de voorstelling.  
Het is zeker leuk om ergens onderweg te gaan kijken. We vertrekken van school richting 
Huenderstraat en vandaar door het Schoolpad richting centrum. Vanaf hier lopen we rechtdoor naar 
De Maat. Daar wachten we tot de ouders allemaal hun plekje hebben gevonden en gaan de kinderen 
naar de gereserveerde plaatsen. Het zou fijn zijn als entreekaarten al zijn gekocht, vooraf op school. 
Dat bevordert de doorstroming bij de ingang. 
Kinderen van school mogen gratis naar binnen, ieder ander betaalt € 3,00. Kaarten zijn vanaf 
donderdag 14 juni op school te koop. De kaartverkoop is in de hal, voor schooltijd van  8.15-8.30 uur. 
Aan de kassa betaalt u 3,50 euro voor een kaartje. 
Deze Menno avond is er ook een verloting met leuke prijzen voor de kinderen. We maken er weer 
een fijne avond van! U komt toch ook? 
 
Medezeggenschapsraad 
Op 22 mei is er een MR vergadering geweest. Tijdens deze avond is er onder andere gesproken over 
werkdrukverlaging. Het team heeft besloten de gelden voor werkdruk mede in te zetten ten behoeve 
van de formatie van volgend schooljaar, met andere woorden: om in het nieuwe schooljaar te 
kunnen starten met 2 kleutergroepen. Bovendien leeft de wens bij het team om meer 
onderwijskundige dagen te kunnen inplannen. Dit plan zal nader bekeken moeten worden.  
Ook is er gesproken over de formatie voor volgend jaar, hiervoor is het formatieplan nog niet 
afgerond. Wanneer er meer informatie definitief is, zullen we dit vermelden. 
Verder hebben wij gesproken over de Kwaliteitskaarten die wij op school hanteren. Dit is een 
instrument dat binnen de stichting ontwikkeld is, waarbij het onderwijsleerproces in zijn geheel in 
kaart wordt gebracht en geëvalueerd, met als doel  het leveren (en uitbouwen) van kwalitatief goed 
onderwijs. Binnen het team creëert  het bewustwording: hoe werken we op school, wat doen we 
goed en waar liggen ontwikkelpunten. De indicatoren die de inspectie hanteert staan centraal in deze 
kaarten. Dit jaar zijn de volgende thema’s gepland: leertijd, contacten met ouders, kwaliteitszorg, 
didactisch handelen/afstemming/actieve rol leerlingen. 
Roeljan van den Berg was als leerkracht afgevaardigd in de GMR (gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van stichting Oponoa). Zijn termijn loopt dit schooljaar af, waardoor we 
volgend jaar een ouderlid naar de GMR kunnen afvaardigen.  
Op 3 juli om 19.30 uur vindt de volgende vergadering. Vanaf 20.00 uur vergaderen we samen met de 

OR en zal het schooljaar afgesloten worden. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden 

via mr@mennoterbraakschool.nl  

 

Ouderraad en oudervereniging: 
Laatste vergadering van de ouderraad dit schooljaar, dit is tevens de ledenvergadering. 
Op 3 juli houdt de ouderraad haar laatste vergadering van het schooljaar en is dit tevens de 
jaarvergadering van de oudervereniging. Zoals altijd bent u hierbij van harte welkom, aanvang om 
20.00 uur in de docentenkamer op school. 
  
 

mailto:mr@mennoterbraakschool.nl


AVG 

De algemene verordening gegevensbescherming is per 25 mei van kracht gegaan. Dit heeft voor het 

onderwijs ook impact op huidige processen. De stichting pakt dit op door dit bovenschools te 

regelen. Hiervoor is een functionaris aangesteld.  

 

10 minuten gesprekken 

In de week van 2 juli  tot en met 6 juli vinden de laatste 10 minutengesprekken plaats. Deze 

gesprekken zijn facultatief. Het rapportfolio en de uitnodiging voor het gesprek gaan de week ervoor 

mee naar huis. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wenst u wel een gesprek, dan vragen we u 

om zelf contact te zoeken met de groepsleerkracht. 

 

Open Huis Muziekschool Segnocollectief 
 
Tijdens het OPEN HUIS is een ieder van harte welkom die: 
 
- informatie wil over het volgen van lessen via het Segnocollectief 
- eens verschillende instrumenten wil uitproberen 
- informatie wil ontvangen over het volgen van lessen via een muziekvereniging 
 
Alle docenten en instrumenten zijn aanwezig. 
Van 11.00 uur tot 13.30 uur. 
Adresgegevens Muziekgebouw Volharding Borculo  
Adres: Haarloseweg 7, 7271 BV Borculo 
Telefoon: 0545 273 404 
Contactpersoon Segnocollectief: Marijke Druif, 06-15221518, marijke.druif@segnocollectief.nl  
 

Hulp op school: 

 

Heel veel dank aan alle ouders die ons helpen om de activiteiten te organiseren! Ook dit keer willen 

we een beroep doen op jullie medewerking! 

 

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Avondvierdaagse 
-Meelopen (diverse 
afstanden)  
-ranja schenken 

4 t/m 8 juni schoolactiviteit maarten-elke@zonnet.nl  
 

Hulpouders Menno 
Moment 
Klaarzetten, 
versieren 
Alle hulp is welkom, 
er is altijd heel veel te 
doen! 

Do 21 Juni 
Overdag onder 
schooltijd en/of   
’s avonds 

Alle groepen Opgeven kan via: 
kimbeusink@gmail.com  
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