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Datum Activiteit  

 

2 april Goede Vrijdag  

Onderwijskundige dag; alle kinderen zijn vrij  

5 april 2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij  

  

12 - 16 april Week van de 10 minuten gesprekken 

Er is gelegenheid de leerkracht te spreken: elke 

middag en de donderdagavond.  

20-21 april Centrale eindtoets groep 8 

 23 april Koningsspelen 

  

26 april - 7 mei Meivakantie 

  

 

Taalproject 

De afgelopen 3 weken hebben we in alle groepen gewerkt rondom het thema “Kunst om je heen".  

In elke groep stond een schilder centraal. Vanuit die schilder zijn er allerlei ‘uitstapjes’ gemaakt en 

linken gelegd naar andere soorten van Kunst. Hierbij is de kunst van het vertellen en schrijven (de 

taal van ons Taalproject) zeker niet vergeten! Er zijn mooie producten ontstaan. Een selectie hiervan 

is te vinden op onze Facebook pagina en op de website. 

Een aantal lokaal beroemde kunstenaars hebben hun medewerking verleend en er voor gezorgd dat 

we een fantastische kunst-expositie door de gehele school hadden! Ook hiervan is een filmpje te 

vinden. 

 
 



Ouder betrokkenheid onderzoek 

De Onderzoek & Innovatiegroep heeft vrijdag 26 maart de digitale enquêtes naar de ouders van 

school gestuurd. De mail kan in uw spambox terecht gekomen zijn, wilt u hier alert op zijn? Deze 

organisatie heeft ervoor gekozen om 1 enquête per adres uit te zetten. Wilt u als ouders toch beiden 

een enquête ontvangen, dan kunt u dat aangeven bij school. In dat geval krijgt u alsnog een link 

toegestuurd. We willen iedereen vragen de tijd te nemen deze enquête in te vullen. Hoe groter de 

respons is, hoe betrouwbaarder de uitkomsten zijn. We danken u alvast voor de moeite! 

 

OR-nieuws: van fles tot speelgoed! 

De kerstactie voor het goede doel was afgelopen jaar voor de speelgoedbank. In december en 

januari konden de kinderen flessenbonnen inleveren. Hiervoor heeft een bus in de hal van school 

gestaan. Ook mochten we in de Jumbo een bus neerzetten om flessenbonnen in te verzamelen. Met 

het geld dat is opgehaald, hebben we speelgoed gekocht. Veel soorten houten speelgoed, puzzels en 

handpoppen, maar ook bijv. knutselspullen en stiften. Voor alle leeftijden zat er veel leuks bij. 

Dit speelgoed zal, donderdag 1 april, op een feestelijke manier worden aangeboden aan de 

voedselbank, waar de speelgoedbank onder valt. Zij gaan zorgen dat het verdeeld wordt onder de 

gezinnen die dat goed kunnen gebruiken. 

Alle bonnen bij elkaar hebben maar liefst €362,- opgeleverd!! Een supermooi bedrag! Daar kunnen 

we heel veel kinderen mee blij maken! 

Namens de OR: dank je wel allemaal en dank aan (de klanten van) de Jumbo! 

    

Nieuws van de pleincommissie 

In eerste instantie hadden Sophie Kolenberg, Marjan en Renée het plan het kleuterplein op te 

knappen. Inmiddels hebben we ook contact met de gemeente en de Meergaarden zodat we dit plan 

ook samen aan kunnen pakken. In samenwerking met de Meergaarden zien wij mooie kansen in de 

aanleg van een gezamenlijk plein (tussen de Menno en de Meergaarden) dat zowel voor onze 

leerlingen als de bewoners van de Meergaarden een fijne plek kan zijn waarbij wij het contact tussen 

kinderen en ouderen extra willen stimuleren.  

N.a.v. onze oproep op het vorige infobulletin hebben zich een 4 ouders aangemeld: Engelien, 

Sandra, Emiel en Bram, om de organisatie te versterken. Wij zijn ontzettend blij met de extra hulp en 

vele ideeën. De eerste 2 overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden. Wij houden u op de hoogte. 

 

Nieuws van de MR 

In de vergadering van 10 maart is er onder andere gesproken over de nieuwe rol van de GMR leden 

binnen de MR. Daarnaast hebben we een jaarplan voor de MR bekeken; welke 

thema's/onderwerpen moeten er aan bod komen. Daarin is het belangrijk dat wij onze visie gaan 

herzien. Dit gaat de komende tijd gebeuren. We hebben het online inspectiebezoek aan het bestuur 



besproken, aangezien onze school daar ook bij betrokken was. En we hebben het afstandsonderwijs 

geëvalueerd.  

De volgende vergadering is op 11 mei om 19.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meld u zich dan aan 

via mr@mennoterbraakschool.nl.  

 

Bericht van de BSO 

Op dit moment zijn wij alleen nog maar geopend voor noodopvang. Een groot deel van onze 

kinderen hebben we al heel lang niet op de groep gezien. Daarom hebben we iets leuks 

georganiseerd voor hen, als teken dat we hen niet vergeten zijn. Een heuse DRIVE THRU !! Alle 

kinderen van de BSO zijn uitgenodigd, om corona-proof, met hun ouders langs te rijden. Ze krijgen 

een kleine verassing mee. Het wordt vast en zeker een gezellig moment. Even kort elkaar weer 

zien.... 

 

10 minuten gesprekken * 12-16 april *  

Ook nu zullen de gesprekken digitaal of telefonisch plaats vinden. In de bijlage vindt u de brief met 

informatie over de 10 minuten gesprekken. Wilt u uw beschikbaarheid uiterlijk dinsdag 6 april 

aangeven bij de groepsleerkrachten? Dan maken we vervolgens een indeling.  

Voor groep 8 is dit gesprek facultatief. Voor de voorjaarsvakantie hebben reeds gesprekken rondom 

de verwijzing naar het voortgezet onderwijs plaatsgevonden. Daarnaast worden er ook gesprekken 

gepland na de uitslag van de eindtoets. 

 

Centrale eindtoets groep 8  

Dit jaar wordt de eindtoets voor groep 8 afgenomen. Dit is een verplichte toets die door alle 

leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs moet worden gemaakt. Het doel van deze toets is het 

kaart brengen van de schoolopbrengsten op het gebied van taal, lezen en rekenen. Wij hebben 

gekozen voor de centrale eindtoets. Deze wordt afgenomen op 20 en 21 april. De uitslagen hiervan 

worden in mei verwacht en worden vervolgens met de ouders gedeeld. Voor elk kind wordt 

daarover een 10 minuten gesprek gepland. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen gepland. Het thema is IK + JIJ = WIJ  

Iedereen kan vooraf het dansje en het liedje oefenen. Dit mag natuurlijk ook thuis! 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ 

  

 

Vormingsonderwijs: GVO en HVO groep 7 en 8 schooljaar 2021-2022 

“Ook kinderen hebben levensvragen.” Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen antwoord 
op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, 

mailto:mr@mennoterbraakschool.nl
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/


mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk gaan of juist 
niet. En waarom we bijvoorbeeld kerstmis vieren….  
Wij willen op onze school aandacht geven aan deze identiteitsontwikkeling, kinderen helpen samen 
te leven, het vergroten van inzicht van kinderen. We willen het openbare karakter van school 
versterken door het bieden van vormingsonderwijs door vakdocenten in de groepen 7 en 8.  

Dienstencentrum GVO en HVO biedt ook voor het schooljaar 2021-2022 lessen aan: 

In groep 7 zijn de kinderen in de gelegenheid een lesuur per week deel te nemen aan lessen over 
godsdienstig vormingsonderwijs. Dit is het zgn. GVO.  

In groep 8 krijgen de kinderen lessen in Humanistisch Vormend Onderwijs. Het zgn. HVO.  

In de bijlage vindt u aanvullende informatie. 

Ouders die niet willen dat hun kinderen deze lessen volgen dienen dit, voor aanvang van het 
schooljaar, aan de leerkracht(en) kenbaar te maken. 

 

Corona 

We merken dat ouders zeer alert zijn op verschijnselen bij hun kinderen. We vinden het enorm fijn 

dat iedereen op deze wijze meewerkt om het virus buiten de deur te houden. Dat is tot op heden 

gelukt. 

Echter zien we om ons heen dat het zomaar omslaat en een klas in quarantaine moet. Dit is bij ons 

ook niet ondenkbaar...   

Daarom is het voor ons van belang te weten of u uw kind laat testen. Dit kunt u laten weten aan de 

groepsleerkracht. Is de uitslag positief, dan moet u dit zo spoedig mogelijk op school laten weten. Is 

dit in het weekend, dan houden wij hiervoor tevens de mail in de gaten. 

Een testuitslag is sneller bekend wanneer dit kan worden ingezien met de DIGI D. U kunt deze ook 

voor uw kind aanvragen.  

 

Schoolvakanties 2021 2022 

De schoolvakanties zijn in een vorige editie van het infobulletin gedeeld; hierin zaten enkele foutjes; 

Hierbij de goede data op een rij:  

 

Herfstvakantie 18 tot en met 22 oktober 2021  

Kerstvakantie 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 (de kerstdagen vallen in het weekend)  

Voorjaarsvakantie 21 tot en met 25 februari 2022  

Tweede Paasdag 18 april 2022  

Meivakantie 25 april 2022 tot en met 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag 27 april) 

Hemelvaart 26-27 mei 2022  

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022  

Zomervakantie 11 juli tot en met 19 augustus 2022  

Onderwijskundige dag: Goede Vrijdag 15 april 2022  

 

De overige onderwijskundige dagen worden bekend gemaakt zodra data van 

scholingsbijeenkomsten van het team bekend zijn  

 

 


