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Open huis voor nieuwe ouders
10. 00 uur tot 12.00 uur
Groep 7 gastles Gezonde leefstijl
Een aantal leerlingen van groep 3 gaan
eten en drinken met bewoners van de
Meergaarden.
Kleuterkriebels voor de peuters

Jong en oud bewegen. Een aantal
kleuters gaan bewegen met bewoners
van de Meergaarden.

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
1
2
3

Deze week vinden de 10 minuten
gesprekken plaats.
Volleybaltoernooi

Voorjaarsvakantie

Kindercarnaval in Eibergen

Ouderhulplijst:
De komende periode vragen we uw hulp bij de volgende activiteiten:
Taak:

Wanneer:

Voor wie:

Contactpersoon:

NL Doet klusdag in en
om de school

Zaterdag 16 maart
2019
Ochtend en
middag
Woensdag 20
februari
middag

Hele school

Engelien Fels (OR lid)
Efels@hotmail.com

Groep 5 tot en
met 8

Nicole Paul
Nicole@mennoterbraakschool.nl

Volleybaltoernooi
Begeleiden team

Open huis
Op zaterdag 2 februari hebben we weer ons jaarlijkse open huis. Dit open huis is voor nieuwe ouders
die een basisschool zoeken voor hun peuter. Deze ouders worden uitgenodigd d.m.v. een brief die
door de gemeente wordt verstuurd. Op dit open huis laten we zien wat wij belangrijk vinden in het
basisonderwijs. We presenteren onze school als team, samen met ouders en leerlingen.
Ter promotie van het Openbaar Onderwijs in Eibergen is er een flyer verspreid binnen de bebouwde
kom. Hierin vragen we aandacht voor het openbare karakter van de Oponoascholen IKC Op d'n Esch
en Obs Menno ter Braak. De kenmerken van beide scholen en de open dagen staan hierop vermeld.
Kleuterkriebels
Op woensdag 6 februari kunnen peuters een uurtje meespelen in de groep. Voor de ouders staat er
een kopje koffie en thee klaar. Het is van 10.45-11.45 uur.
Rapportgesprekken
In de week van 18 t/m 22 februari vinden weer de rapportgesprekken plaats. Ze zijn op de middagen
en op de donderdagavond 21 februari. Bijgevoegd is het formulier met de voorkeursdagen. We
willen u verzoeken om deze brief in te vullen en mee te geven aan uw zoon of dochter. Mailen of een
apart briefje mag ook. Graag 3 voorkeursmomenten aangeven. Aan het eind van de week zullen de
Rapportfolio mappen meegaan naar huis.
NL Doet klusdag in en om de school
De OR heeft wederom de aanvraag ingediend voor deelname aan NL Doet. Bij deze nationale
vrijwilligersactie, georganiseerd door het Oranje Fonds, wordt iedereen opgeroepen zich belangeloos
in te zetten. De deelname en het bijbehorende subsidiebedrag is toegekend voor het nieuwe jaar.
Zaterdag 16 maart willen we gebruiken om allerlei klussen op te pakken die op het plein en in de
school moeten worden aangepakt. Komt u ook helpen? Aanmelden kan via onze ouderraad (zie info
boven) of rechstreeks op de site!

Musicalopleiding Drums and Dance
Popschool Drums and Dance biedt een musical opleiding aan. Bij voldoende deelname mogen we dit
in onze school organiseren in de eerste periode tot de zomervakantie.
Dit zien we als een mooie uitbreiding van onze samenwerking en het naschools activiteitenaanbod
dat we dit jaar organiseren.
Hierover heeft u een aparte mailing ontvangen. Op dit moment loopt de inventarisatie van de
opgaves. Kunt u dit uiterlijk maandag doorgeven? Het opgaveformulier mag gemaild worden naar
renee@mennoterbraakschool.nl

Taalproject:
Van 4 t/m 21 maart houden we weer ons jaarlijkse taalproject.
Dit jaar is het thema ‘Vriendschap’.
We openen het taalproject met een voorstelling over dit thema: “Vriendschap is niet te koop”. Het is
een interactieve voorstelling waarin iedereen wordt uitgenodigd mee te denken en te doen. U kunt
klikken op de volgende link om een beeld van de voorstelling te krijgen:
https://www.kindertheater.nl/mijn-sterke-producties/kindervoorstelling-1856-kinderboekenweek2018-vriendschap-is-te-koop-toch
Deze opening zal worden gehouden in de Huve.
Tijdens het project zullen we werken aan allerlei taalproducten die uiteindelijk worden
tentoongesteld op dinsdag 19 maart van 16.00 – 17.00 uur. Tevens worden dan de genomineerde
werkjes bekend gemaakt.
Op donderdag 21 maart is de uitreiking van de medailles en de dikke duim. De ouders van de
kinderen die een medaille krijgen, worden uitgenodigd.
Bericht van de GGD schoolverpleegkundige Maud Wassenaar
Prof. Dr. Peter Nikken, expertise op gebied van jeugd/mediagebruik heeft handige tipsheets voor
ouders ontworpen.
In deze link is informatie te vinden voor ouders over media opvoeding per leeftijdscategorie.
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoonopvoeden
Medezeggenschapsraad
Maandag 28 januari is er een MR-vergadering geweest. Daarin is onder andere gesproken over de
werkdrukgelden, de formatie van komend schooljaar, de aangekondigde staking en het nieuwe
werkverdelingsplan dat voortkomt uit de nieuwe CAO.
Op deze avond is ook het College van Bestuur aanwezig geweest. Zij bezoeken elk jaar de MR-en van
de verschillende scholen binnen OPONOA. Er kan dan gesproken worden over zaken die leven binnen
een MR of binnen een school, maar ook over zaken die stichting breed spelen. Binnen onze MR
speelde met name de vraag hoe het met de stichting gaat en hoe het werken gaat in de verschillende
onderwijsteams. Maar ook nu is gesproken over de formatie en het werkverdelingsplan.
De volgende vergadering is op maandag 11 februari en is een gezamenlijke vergadering van de OR en
de MR. Deze vergadering zal gaan over de begroting.
Op dinsdag 5 maart is er weer een reguliere MR-vergadering om 19.30 uur. Mocht u hierbij aanwezig
willen zijn dan kunt u zich aanmelden via mr@mennoterbraakschool.nl.
Kindercarnaval in Eibergen
Vrijdagmiddag 1 maart organiseert Stichting Organisatie Carnaval Eibergen een kindercarnaval
middag. Deze zal van 14.30-16.30 uur worden gehouden in een tent in het dorp. Meer informatie zal
via posters en diverse media worden gegeven.
Staking 15 maart
De onderwijsbonden hebben een stakingsweek afgekondigd voor alle sectoren van het onderwijs:
van basisschool tot universiteit. Op vrijdag 15 maart wordt een landelijke stakingsdag georganiseerd
om de aandacht te vragen voor meer investeringen in het onderwijs.
Het personeel van obs Menno ter Braak ondersteunt deze actie en zal deze dag de deuren sluiten.

