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1  17  

2  18  

3  19 Kerstverrassing brengen bij de Meergaarden 
Eindejaarsviering 

4  20 Onderwijskundige dag voor groep A tot en 
met 4 
Onderwijskundige middag voor groep 5 tot 
en met 8 

5 Sinterklaasviering 21  

6 Onderwijskundige dag groep A tot en met 4 22  

7  23 Kerstvakantie tot en met 3 januari  

8  24  

9  25  

10  26  

11 Open Podium 
Basketbaltoernooi groep 5 tot en met 8 van 
13.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur. 

27  

12  28  

13  29  

14  30 Oudejaarsdag  

15  1 Gelukkig Nieuwjaar  

16 8.15-9.00 uur Inloopspreekuur 
Jeugdverpleegkundige  
Aansluitend controles op afspraak 

  

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

 
Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Versieren 
Meergaarden voor 
Sinterklaasviering 

Woensdag 4 
december 19.30 uur 

Hele school Tjomme@mennoterbraakschool.nl 
 
 

Helpen met 
sinterklaasviering  

Donderdag 5 
december 

Hele school tjomme@mennoterbraakschool.nl  

Begeleiden 
basketbaltoernooi 

Woensdag 11 
december 

Groep 5 
t/m 8 

nicole@mennoterbraakschool.nl 
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Sinterklaasviering 

Op donderdag 5 december zullen Sinterklaas en de pieten onze school bezoeken. Het belooft een 

groot feest te worden. 

We verwachten alle leerlingen om 8.30 uur op school. 

De leerlingen zullen dan met de leerkracht vertrekken richting ‘De Meergaarden’, want hier begint het 
feest. Natuurlijk is iedereen hierbij van harte welkom! 
Rond 9.30 uur tot 10.00 uur biedt de school de ouders een kop koffie of thee met iets lekkers aan in 
de hal van de school. Natuurlijk is er voor de kinderen die nog niet naar school gaan een beker ranja 
met iets lekkers. Ook kunnen deze kinderen dan Sinterklaas een hand geven als ze dat willen. 
Hulp gezocht 

 Voor het versieren van de Meergaarden zijn we nog op zoek naar enkele helpers. Graag horen 
we van u of u hierbij kan helpen. Het versieren van de Meergaarden start om 19.30 uur.  

 We zoeken nog enkele handen voor het opruimen van ‘De Meergaarden’. 
Opgeven mag bij tjomme@mennoterbraakschool.nl 
 
Basketbaltoernooi 
De teams zijn inmiddels opgegeven voor het basketbaltoernooi van woensdag 11 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. 
 
Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige GGD 
Dit schooljaar is Ria Roerdink de jeugdverpleegkundige die vanuit de GGD de inloopspreekuren en 
controles zal uitvoeren bij ons op school. 
Op maandag 16 december zal zij aanwezig zijn tijdens het inloopspreekuur. U kunt bij haar terecht 
voor vragen of tips wat betreft gezondheid en opvoeding. Het inloopspreekuur kan worden bezocht 
zonder afspraak tussen 8.15-9.00 uur.  
Aansluitend zullen er controles plaatsvinden op deze ochtend. De kinderen die hiervoor in 
aanmerking komen krijgen een oproep thuis. Ouders zijn bij deze controles aanwezig. 
 
Eindejaarsviering en goede doelen actie  
De eindejaarviering vindt dit jaar plaats op donderdag 19 december. We lopen dit jaar een ronde 
door de wijk met onze zelfgemaakte lichtjes. Ook de Meergaarden doen we natuurlijk even aan.  
Voor de lampion mogen de kinderen een led lichtje meenemen of een lichtje aan een stok (bv van St 
Maarten).  
De middag gaan de kinderen gewoon naar school. Voor de viering mogen de kinderen om 17u weer 
op school komen en het duurt tot 18.45u. 
Naast de kerstman zullen er ook een liedjes gezongen worden door het popkoor olv Nienke. De 
precieze tijden zullen nog in een extra mail worden vermeld. 
 
De goede doelen zijn dit jaar “eenzame ouderen”. Hiervoor maken de kinderen een kerstkaart op 
school. Het tweede goede doel is de “Voedselbank”. In de gang zal een winkelkar komen te staan 
waar u een product voor de voedselbank in kunt zetten. Daar kunnen we vast veel mensen weer blij 
mee maken.  
 
Nieuws vanuit het bestuur van Stichting Oponoa 
Sinds enkele jaren werken de openbare scholen van Stichting Oponoa in een organisatiestructuur, 

waarbij elke school een locatie coördinator heeft. Een aantal scholen samen vormen een 

onderwijsteam, waarover een directeur de leiding heeft. Zo is Co van Schaik onze directeur binnen 

ons onderwijsteam.  

Inmiddels is er een directeur van een ander team met prepensioen gegaan en ook in januari zal er 

nog een directeur stoppen. Het college van bestuur (CvB), de directeuren en de locatie coördinatoren 

hebben gesproken over de invulling van deze plekken en de werkwijze in deze organisatiestructuur. 



Gezien de krimp (minder leerlingen, dus minder inkomsten) is ervoor gekozen een versobering in het 

management toe te passen. Concreet betekent dit, dat de organisatie in de nabije toekomst uit 1 lid 

CvB, 2 directeuren onderwijsteams, vier onderwijsteams en de locatie coördinatoren zoals we die nu 

ook kennen zal bestaan. 

Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij locatie coördinator Marjan Wolterink. 

 
Thema avond Social Media  
Op 20 november heeft de thema avond plaatsgevonden over social media. 
Het was een interessante avond, waarbij de bewustwording over hetgeen je doet naar voren kwam. 
Social media is overal, het hoort bij de wereld waarin onze kinderen opgroeien en het is belangrijk 
om de kinderen vaardig te maken hierin. Mediaopvoeding hoort er bij. 
Er waren tips en interessante websites die we via deze weg met iedereen willen delen. 

- Geef zelf het goede voorbeeld 
- Begin op tijd met mediaopvoeding 
- Toon interesse 
- Verdiep u in de wereld van uw kind 
- Zet en houd de lijnen open 
- Leer uw kind grenzen te stellen 
- Praat over mediamisbruik 

- Toets media op realiteit 
- Raak betrokken bij school 
- Wees ouder 

 
Doe de data detox: https://data-detox.nl/  
 
Websites met nuttige informatie: 
www.mediawijsheid.nl  
www.helpwanted.nl 
www.meldknop.nl 
www.mediawijzer.net 
www.mediaopvoeding.nl 
www.vraaghetdepolitie.nl  
www.kennisnet.nl 
 
Homestart 
Ieder gezin maakt wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat: ziekte, moeilijkheden met 
de kinderen, weinig contact met vrienden en familie, gebrek aan geld of spanningen met de partner. 
Meestal kan men zulke problemen zelf oplossen. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd 
heeft om te luisteren of een handje helpt bij het goed regelen van praktische zaken.  
Home-Start is een vrijwilligersproject met professionele ondersteuning door Yunio. De vrijwilligers 
van Home-Start kunnen een groot verschil maken. De ervaren en getrainde vrijwilligers bieden 
gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, 
lichte opvoedvragen. Dit om te voorkomen dat dagelijkse problemen uitgroeien tot erger.  
Door af en toe iets leuks te doen, de buurt te verkennen of te sparren over opvoedingsvragen, helpt 
de vrijwilliger het gezin op weg. Zo wordt de negatieve spiraal doorbroken, met als gevolg: 
verbetering van welzijn en meer ruimte voor ouders en kinderen om op positieve wijze met elkaar 
om te gaan.  
Aanvullende informatie is te vinden op https://www.yunio.nl/coaching/home-start.aspx.  
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