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Goed om alvast te noteren 

 In de eerste week na de vakantie vinden weer de luizencontroles plaats.  

 Op woensdag 17 januari is er een onderwijskundige dag voor de hele school. Alle kinderen 
zijn deze dag vrij. De leerkrachten hebben een studiedag over technisch lezen. 

  



Nieuwe Leerlingen 
Deze maand beginnen met wennen Feline Wolterink en Jens Scholten in groep A. Jens Aarnink, 
Desley de Ron en Adam Khaled Zahra beginnen met wennen in groep B. Heel veel plezier en een 
fijne, leerzame tijd toegewenst bij ons op school. 
 
Nieuwe stagiaires 
Deze maand zijn er in groep B twee nieuwe stagiaires begonnen: Jelle te Nijenhuis komt elke dinsdag 
en Emma ter Beke komt elke woensdag. We wensen ze een leerzame stage en veel plezier toe. 
 
Vraag kleuterleerkrachten 
Is er een ouder die ons houten plakjes van een boomstammetje kan leveren? Doorsnede ongeveer 
10 cm. Dikte ongeveer 1 cm. We hebben er ongeveer 40 nodig. We horen het graag. Mailen kan naar 
renee@mennoterbraakschool.nl  

 
 
Sinterklaasfeest 
Dinsdag 5 december verwachten we alle kinderen uiterlijk 8.15 uur op school in hun eigen klas. 
De ouders zijn van harte uitgenodigd om alvast naar de Meergaarden te wandelen en een plaatsje te 
zoeken langs de zijkant in de recreatiezaal, want vanaf 08.30 uur gaan we daar verder met het 
programma.  
Na de viering bij de Meergaarden lopen alle leerlingen en leerkrachten terug naar school . Het zou 
fijn zijn wanneer er een paar ouders nog kunnen helpen om de recreatiezaal weer op te ruimen. 
Vanaf ongeveer 09.15 uur kunnen de jongere broertjes en zusjes met hun ouders Sinterklaas 
begroeten op school (het is om organisatorische redenen niet de bedoeling dat dit al in de hal van de 
Meergaarden gebeurt). Op school staat er thee, koffie en ranja voor iedereen klaar!  
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 helpen Sinterklaas door het maken van een surprise met gedicht 
voor een ander. Deze cadeaus worden op maandag, het liefst na schooltijd tot vier uur, in de klas 
gebracht. Mocht dit niet mogelijk zijn kan dit ook dinsdag voor schooltijd. Breng de surprise in een 
tas of vuilniszak met op de buitenkant van het cadeau en tas duidelijk de naam voor wie het is. 
Alle kinderen gaan tot 14.30 uur naar school. In de kleine pauze wordt er gezorgd voor iets te drinken 
met wat lekkers. Graag wel een eigen lunch meegeven voor de grote pauze. 
 
Staken 
Op 21 november is er een mailbericht uitgegaan naar alle ouders over de stand van zaken acties 
primair onderwijs. Zoals in dit bericht staat, kunnen we pas na 5 december aangeven of de acties 
doorgang vinden. Onze stichting ondersteunt de (eventuele) acties, ook wij ervaren de knelpunten 
op school. Eén daarvan is het (verwachte) lerarentekort. Bij vervangingen merken we dat deze niet 
altijd kunnen worden ingevuld, waardoor er een beroep wordt gedaan op het vaste personeel. Ook 
vorig jaar hebben we hierover informatie gegeven. Dit is wederom actueel, vandaar een herhaling 
van dit bericht. 
 
Vervangingsproblematiek 
Op dit moment is er een probleem binnen het onderwijs als het gaat om het vinden van vervanging 
bij afwezigheid van een leerkracht. Dit is een tendens die in heel Nederland voorkomt en waar we 
ook binnen onze stichting moeilijkheden ervaren. Er zijn weinig invallers beschikbaar, wat maakt dat 
we kijken naar andere en alternatieve oplossingen. 

mailto:renee@mennoterbraakschool.nl


In de schoolgids zijn deze beschreven onder het hoofdstuk ‘lesuitval’. Deze willen graag onder uw 
aandacht brengen, aangezien we hier in de nabije toekomst misschien gebruik van moeten maken. 
Bij afwezigheid van een leerkracht probeert de school zo snel mogelijk een invaller te regelen. Het is 
soms moeilijk om bij uitval van een leerkracht invallers te vinden. Daarom is door de directeur een 
noodplan voor extreme invalproblemen opgesteld.  
Dit is als volgt:  

 De directeur maakt een voorlopige inschatting hoe lang de inval nodig zal zijn.  

 Invallers worden benaderd door een medewerker van de stichting Oponoa. Lukt het niet een invaller 
te vinden dan:  

 Wordt door verschuiving van eigen leerkrachten een oplossing gezocht.  
Leidt dit niet tot een oplossing dan wordt:  

 De betreffende groep verdeeld over de overige groepen.  
In uiterste nood kan een groep vrij gegeven worden, mits de ouders vooraf op de hoogte zijn gesteld 
en er opvang is geregeld voor de kinderen die niet naar huis kunnen. 
 
Basketbaltoernooi 
De teams zijn inmiddels opgegeven voor het basketbaltoernooi van woensdag 13 december. De 
leerlingen blijven op school eten en drinken, zodat we daarna gezamenlijk naar de Pickerhal kunnen 
gaan. Het wachten is nog even op het wedstrijdschema. Deze volgt via de mail.  
 
IJsvereniging lidmaatschap voor het seizoen 2017/2018 
De leerlingen kunnen lid worden van de ijsvereniging en daarmee tevens deelnemen aan de 
avond4daagse.  
Wilt u hiervan gebruik maken, dan mag u de bijlage invullen en inleveren (met het geld) bij de 
groepsleerkracht voor donderdag 14 december.  
 
Kerstconcert 
Groep 6 gaat op 13 december kerstliedjes zingen in de Meergaarden onder leiding van juf Milou. 
Ze zullen optreden van 10.15 uur tot 10.30 uur. Mocht u het leuk vinden om te komen kijken, dan 
bent u van harte welkom in de grote zaal van de Meergaarden. 
 
GGD Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 
Op maandag 18 december houdt Maud Wassenaar het inloopspreekuur. Bij haar kunt u terecht met 
diverse vragen: opvoeding, ontwikkeling van uw kind of om de ogen te laten controleren. Dit is van 
8.30- 9.30 uur. Aansluitend vinden de geplande controles plaats. 
Nieuws van de schoolverpleegkundige: Cool2Bfit 
Maakt u zich wel eens zorgen over wat uw kind eet en wat dat doet met hun gewicht? Een ongezond 
gewicht bij kinderen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Cool2Bfit, een programma waarbij het 
fit worden en afvallen van kinderen met overgewicht centraal staat, kan helpen bij het veranderen 
van de manier van leven. Cool2Bfit draait al succesvol in meer dan 40 Nederlandse gemeenten. Ook in 
Berkelland is al 2x een groep gestart, zowel in Neede als in Eibergen. In januari start er in Borculo een 
groep voor kinderen van 4 tot 8 jaar.  
Wat is Cool2Bfit? 
Cool2BFit is fit worden en afvallen op een ‘coole’ manier voor kinderen in de leeftijd 4 tot ongeveer 13 
jaar. Het programma is gericht op het veranderen van de manier van leven, zoals bewegen en eten. 
Ook is er aandacht voor het omgaan met moeilijke situaties rondom eten. Dit gebeurt door een team, 
dat bestaat uit een kinderfysiotherapeut, diëtist, GZ-psycholoog en sportinstructeur.  Het  programma 
duurt in totaal 1,5 jaar. Deelname aan het programma kost 15 euro per maand. De overige kosten 
betalen de zorgverzekering en gemeente.  
Wilt u uw kind aanmelden of meer weten? Kijk dan op www.cool2bfit.nl of www.berkellandfit.nl 
Cool2Bfit in Berkelland is een initiatief van Berkellandfit, de gemeente en GGD. 
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Kerstverrassing brengen 
Zoals elk jaar brengen we ook nu een verrassing bij onze buren van de Meergaarden. 
Hierbij staat de kerstgedachte centraal.  We denken aan onze medemens en in het bijzonder de 
oudere mensen in onze samenleving. Onze trouwe samenwerking met de Meergaarden blijven we 
bijzonder vinden. Daarom wensen wij ze ook dit jaar Fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
 
Eindejaarsviering 
Ook dit jaar hebben wij op school weer de Eindejaarsviering. Deze wordt gehouden op 
donderdag 21 december van 17:00 uur – 18.45 uur. De kinderen gaan tot 14.30 uur naar 
school. 
Vanaf donderdag 11 december t/m vrijdag 15 december zal de hapjesintekenlijst op de 
deur van de klas hangen. We zouden het leuk vinden dat we met z’n allen een diner 
kunnen maken, waarbij iedereen een bijdrage heeft geleverd. Koude hapjes, warme 
hapjes en toetjes, alles is mogelijk.  
 
Het zou fijn zijn dat de kinderen woensdag 20 december al zorgen voor een eigen bord, beker, mes, 
lepel en vork voorzien van naam.  
 
Om de kerstsfeer te vergroten willen wij graag dat ieder kind een led-theelichtje en een glazen potje 
(liefst zonder etiket) meeneemt, zodat ieder kind een kerstlichtje kan maken. Hij/zij kan deze met 
naam bij de leerkracht inleveren. We zien de led-theelichtjes en potjes graag vanaf maandag 11 
december op school. Na afloop van de Eindejaarsviering krijgt iedereen het kerstlichtje mee naar 
huis. 
Het programma voor donderdag 21 december: 
16.50 uur De kinderen zijn welkom op school. Alle kinderen kunnen de fietsen parkeren langs de kant 

op het  kleuterplein. De andere ingang is dicht. De hapjes kunnen al naar de groep worden 
gebracht. Ook dit brengen kan door de ingang van het kleuterplein. Warme hapjes kunnen 
eventueel ook om 17.30 gebracht worden. 

17.00 uur Alle kinderen worden in de eigen groep verwacht. 
17.10 uur Gezellig samenzijn in de hal. 
17.45 uur Kinderen beginnen aan de kerstviering in de eigen groep. 
18.30 uur Ouders zijn welkom op het plein voor een hapje en drankje bij de ingang  
 van het kleuterplein. 
18.45 uur Ouders kunnen naar binnen via het kleuterplein om de kinderen in de groepen op te halen.  
 Ook na het ophalen van de kinderen blijft u natuurlijk welkom voor een drankje op het 

plein. 
 
Verkeerssituatie kleuteringang 
Op de stoepranden nabij de poort van het kleuterplein is een gele streep getrokken. 
Dit betekent dat hier geen auto’s geparkeerd mogen worden. 
We willen iedereen vragen rekening te houden met dit parkeerverbod bij het halen en brengen van 
de kinderen. 
Hierdoor blijft de verkeerssituatie overzichtelijk en veilig voor alle kinderen! 
 
Medezeggenschapsraad en zakelijke ouderavond 
Op 28 november heeft de zakelijke ouderavond plaatsgevonden. De MR en het team hebben verslag 
gedaan van het afgelopen schooljaar. De penningmeester van de OR heeft inzicht gegeven in de 
financiën en de begroting voor het lopende jaar. Het verslag van deze avond en het jaarverslag van 
de MR zullen op de website worden geplaatst. 
Vervolgens heeft de MR vergaderd over het vakantierooster 2018 2019, het bestuurlijk draaiboek en 
de staking.  Het volgend overleg vindt plaats op 5 februari. Het college van bestuur zal dan aanwezig 
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zijn. We sloten de avond af met het bedanken van MR lid Barbara Tempert. Haar zittingstermijn is 
verstreken. Haar plek wordt ingevuld door Bouke Temmink.  
 
Ouderhulplijst 
 
De komende periode vragen we uw hulp bij de volgende activiteiten: 
 

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Technieklokaal  
Groep 7 

Do 22 feb. 
 

 8.30-11.30 uur, alleen brengen en 
halen 
nicole@mennoterbraakschool.nl 

Technieklokaal 
Groep 8 
 

Do 11 jan. 
Do 8 maart 
Do 17 mei 

 8.30 – 11.30 uur, alleen brengen 
en halen 
roeljan@mennoterbraakschool.nl 
 

Sinterklaas Opruimen  
Kerst Klaarzetten  
Als er tijd over is na 
het opruimen zetten 
we alvast de 
kerstversiering klaar. 

Woe 6 dec 8.30 
uur  

Schoolactiviteit Brigit Heinhuis 
OR lid 
brigit@heinhuis.nl 
 
 

Kerst 
Versieren 

Do 7 dec 8.30 uur 
Vrij 8 dec 8.30 uur 
Graag aangeven 
welke datum het 
beste uitkomt 

Schoolactiviteit Brigit Heinhuis 
OR lid 
brigit@heinhuis.nl 
 
 

Basketbaltoernooi 
(begeleiding teams) 

Woensdag 13 
december  

Groep 5 t/m 8 Barbara Berends, 
Groepsleerkracht groep 5 
barbara@mennoterbraakschool.nl 

Versieren 
Eindejaarsviering 

Donderdag 21 
december 
14.30 uur 

 Brigit Heinhuis 
OR lid 
brigit@heinhuis.nl 

Kerst  
Opruimen 

Donderdagavond 
na de 
eindejaarsviering  
21 dec 
Evt vrijdag 22 dec  

Schoolactiviteit Brigit Heinhuis 
OR lid 
brigit@heinhuis.nl 
 
 

Schoonmaakavond Maandag 29 
januari 
18.30-20.30 uur 

schoolactiviteit Teamleden, opgave bij de 
groepsleerkracht van uw kind 

Open huis voor 
nieuwe ouders 

Zaterdag 3 
februari 

 Marjan Wolterink 
marjan@mennoterbraakschool.nl 

Volleybal toernooi 
(begeleiding teams) 

Woensdag 21 
februari 

Groep 5 t/m 8 Barbara Berends 
Groepsleerkracht groep 5 
barbara@mennoterbraakschool.nl  

NL Doet klusdag op 
het plein 
Onderhoud toestellen 
Verven  
 

Zaterdag 10 maart 
9.00-15.00 uur 

schoolactiviteit Engelien Fels 
OR lid 
efels@hotmail.com  
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