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18 Estinealezen 10.30 - 11.30  uur  
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13.30 uur 
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11 Voorstelling bij Oqido voor de 
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12 Koningsspelen en sponsorloop 2019 28  

13  29  
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15  31  
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OR actie: Bij Pasen hoort een ei... en die verkopen wij 

Vandaag start deze OR-actie. De kinderen krijgen de informatiebrief en bestellijst mee. Ze kunnen 

binnen de kring van familie en bekenden eieren laten bestellen en vooraf laten betalen. De 

verkoopprijs van een doos eieren met 10 stuks is vergelijkbaar met de winkelprijs van deze eieren. 

Uiterlijk 4 april moeten de intekenlijsten worden ingeleverd.   

 
Taalproject: 

Ook dit jaar was het taalproject weer een groot succes. En ook dit jaar was het voor de jury weer een 

enorme klus om de winnaar te kiezen uit alle genomineerde taalproducten. Dit jaar zijn Anna, Eva, 

Lena en Liz de winnaars van de Dikke Duim! 



Op de website staat meer te lezen en te zien bij: 
Schoolactiviteiten/Taalproject ‘Vriendschap’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voetbaltoernooi 
Op woensdag 10 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor groep 6, 7 en 8 weer plaats. 
Kinderen die zich hiervoor op hebben gegeven zullen per mail informatie krijgen. Het toernooi 
begint om 13:30 uur en zal rond 17: 00 uur afgelopen zijn. Kinderen fietsen gezamenlijk naar het 
sportveld op de Bijenkamp. In principe gaan ze met ouders die komen kijken terug naar huis, of 
zelfstandig. Het is verstandig dit laatste samen goed af te spreken. 
 

Koningsspelen 2019 
Op vrijdag 12 april 2019 vieren we voor de zevende keer de Koningsspelen.  
Dit jaar staan de Koningsspelen in het teken van water drinken. We dagen dit jaar alle kinderen uit 
om lekker water te drinken. Want water drinken is essentieel om goed te functioneren en presteren, 
zeker als je veel beweegt.  HA-TWEE-GO, houdt je sterk, slim en snel en maakt je tot de beste versie 
van jezelf! De peuters van Oqido zijn ook uitgenodigd om mee te bewegen. 
Nadere info volgt via de mail. Wie heeft er zin en tijd om te komen helpen? 
We combineren de Koningsspelen dit jaar met de sponsorloop. Na het succes van vorig jaar (toen 
hebben we voetbaldoeltjes op plein en de bankjes in de hal kunnen realiseren) willen we ook nu 
weer een aantal mooie zaken aanschaffen voor binnen en buiten. De kinderen mogen weer 
meestemmen. Nadere informatie volgt. 
 

Paaslunch donderdag 18 april 
Donderdag 18 april is de laatste dag voor de meivakantie dat de kinderen naar school gaan. We 
willen deze dag het lunchmoment een feestelijk paastintje geven.  
Als school zorgen we voor gezellige aankleding en een activiteit.  
We willen ouders vragen de lunchtrommel aan te vullen met een ei: lust uw kind een gekookt ei, dan 
zouden we het fijn vinden dat deze thuis al gekookt is. Vindt uw kind een gebakken ei lekker, dan 
gaan we dit op school doen. Wilt u in dat geval een rauw ei meegeven? Alvast bedankt. 
 

Medezeggenschapsraad 

Op de vergadering van 5 maart heeft onze directeur onderwijsteam Co van Schaik de 
schoolbegroting besproken. De eindconclusie hiervan was dat wij financieel een gezonde school zijn. 
Verder is er gesproken over de formatie, de werkdrukgelden en het werverdelingsplan waar wij ons 
als team de komende tijd over gaan buigen.  
De volgende vergadering is op maandag 8 april. Wij starten om 19.30. Een deel van de vergadering 
zal samen zijn met de OR. Wilt u aanwezig zijn bij de MR vergadering dan kunt u zich aanmelden via 
mr@mennoterbraakschool.nl.   
 
  

mailto:mr@mennoterbraakschool.nl


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

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 
 

Koningsspelen  12 april  Hele school Barbara@mennoterbraakschool.nl 
Barbara Berends groep 4  
 

Eieren bakken lunch  18 april Hele school Ingrid@mennoterbraakschool.nl  
Ingrid Ordelmans groep B 
 

voetbaltoernooi Woensdag 
10 april 

5 t/m8 Nicole@mennoterbraakschool.nl 
Nicole Paul groep 7 
 

touwtrektoernooi Woensdag 
15 mei 

5 t/m8 Nicole@mennoterbraakschool.nl 
Nicole Paul groep 7 
 

sportdag Donderdag 
23 mei 

5 t/m8 Nicole@mennoterbraakschool.nl 
Nicole Paul groep 7 
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