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December 2020 
4 Sinterklaasfeest 

  

17  Eindejaarviering 

18 Onderwijskundige dag voor groep A tot en met 4  

 Onderwijskundige middag voor groep 5 tot en met 8 

  

 

Ontwikkelingen vanuit het personeel 

Afscheid juf Brenda: Op donderdag 17 december nemen wij met de kinderen afscheid van Brenda 

Exterkate. Helaas kunnen we u als ouder niet uitnodigen hierbij te zijn. Om ouders ook in de 

gelegenheid te stellen een afscheidswoordje te geven, kunt u thuis samen met de kinderen een 

kaartje schrijven. Deze kunt u meegegeven naar school. We bundelen ze samen en bieden het aan 

Brenda aan als leuke herinnering voor haar aan ouders en leerlingen. 

We verwachten eind deze week de vervanging van Brenda rond te hebben. Zodra we dit bekend 

kunnen maken, ontvangt u hierover mailing. 

Cindy Arends, leerkracht groep 7, is momenteel in de ziektewet. Zij heeft een operatie ondergaan en 

is herstellende hiervan. Zodra haar gezondheid dit toelaat, zal ze haar taken op school weer 

oppakken. 

Sinterklaasfeest 

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school! Helaas is een groots ontvangst in De 

Meergaarden niet mogelijk, gelukkig gaan we er samen met Sinterklaas een mooie dag van maken. 

Voor de onderbouw is er een heuse cadeauzaal, en in de bovenbouw hebben we lootjes getrokken! 

Het wordt dus toch een super leuke dag! 

Het is belangrijk dat de leerlingen zelf zorgen voor hun pauzehap. De bovenbouw zal eveneens 

gewoon lunchen op school, hiervoor moeten de leerlingen zelf brood meenemen.  

Deze dag wordt er ook gebruik gemaakt van de gym in de Pickerhal, dus de gymkleding moet ook mee. 



Eindejaarsviering  

Dit jaar vieren we op donderdag 17 december de oudejaarsviering. Deze viering zal ook anders 

verlopen dan voorgaande jaren.  

De kinderen krijgen een lunch aangeboden, de kerstcommissie is op dit moment nog druk aan het 

bedenken wat de kinderen precies te eten krijgen. 

De leerkracht(en) zullen samen met de kinderen in de klas genieten van de lunch.  

Voor de verdere invulling van de dag kunnen we alvast verklappen dat de midwinterhoorn blazers 

weer voor een gezellige kerstsfeer gaan zorgen! 

Belangrijk om te weten is dat de kerstviering zal plaatvinden tijdens de gewone schooltijden (8.30 - 

14.30 uur)  

Graag op donderdag 17 december een beker, bord en bestek mee naar school nemen (handig om de 

spullen in een plastic zak te doen) 

 De afgelopen jaren hebben we in deze periode met onze school verschillende acties georganiseerd 

voor het goede doel. Ook dit jaar willen we hierin iets ondernemen. Wat het goede doel wordt, op 

welke wijze de inzameling zal worden georganiseerd, laten we zo spoedig mogelijk weten. 

 
Stagiaire 
In groep B loopt Mandy Steneker stage. Zij volgt de opleiding (eerste jaar) tot onderwijsassistent aan 
het Graafschap College. Haar stagedagen zijn dinsdag en woensdag. 
 
Mededelingen Medezeggenschapsraad 

 

Mogen wij ons even voorstellen.  

  

Wij, Eelke Boonstra, Femke Sprick en Bouke Temmink, zijn de oudergeleding (afvaardiging van 

ouders) van De Medezeggenschapsraad (MR) van de Menno ter Braakschool. 

  

De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten (momenteel Juf Cindy, 

juf Lisette en meester Tjomme) meedenken over het beleid van de school. Door samen te spreken 

en te sparren over onderwerpen worden besluiten genomen.  

De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook een beslissende rol in beleidszaken.  

Op sommige punten hebben de ouders in de MR, adviesrecht en op andere punten 

instemmingsrecht.  

  

Wij vinden het erg belangrijk om de mening van de ouders te horen en mee te nemen.  

Wij zouden dan ook willen vragen, mocht je opmerkingen of vragen hebben laat het ons weten. We 

kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen jouw standpunt meenemen, zo nodig een besluit 

herzien of kijken wie de juiste persoon is om te zoeken naar een oplossing of om uitleg te geven 

waarom bepaalde regels of afspraken er zijn 

  

Eelke    

Dit jaar ben ik (Eelke) lid geworden van de MR, mijn twee jongens heten Fenne en Rense en zijn 9 

jaar. Zij zitten beide in groep 6. De leukste klas van de hele school volgens de jongens. Dat geloof ik 



dan maar. Ik ben in de MR gegaan omdat ik mij betrokken voel bij de school en op deze manier wil 

bijdragen aan een positief klimaat binnen de school.   

 

 
 

Femke 

Mijn naam is Femke Sprick, moeder van Nora, zij heeft de Menno net verlaten en zit in de 1e van de 

middelbare en dan heb ik 2 meiden, Lotte en Maud in groep 7. Ongeveer een jaar geleden ben ik in 

de MR gegaan omdat ik graag een steentje bij wil dragen als ouder aan de school, ik vind het leuk om 

mee te denken over beleidsmatige zaken en op deze manier voel ik mij betrokken bij de 

ontwikkelingen van de Menno.  

 
 

 

Bouke 

Mijn naam is Bouke Temmink, moeder van Evy (groep 6) en Iris (groep 4). Sinds 2016 ben ik 

betrokken bij de MR (medezeggenschapsraad) van de Menno. Dit jaar voor het eerst in de rol van 

voorzitter.  

Ik ben bij de MR gegaan om meer inzicht te krijgen in de visie/ besluiten van school.  

 

 
 

Mr@mennoterbraakschool.nl 

mailto:Mr@mennoterbraakschool.nl


Mededeling MR/OR 

Een keer per schooljaar is er een zakelijke ouderavond. Helaas kan deze door Corona nu niet 

doorgaan. Er is wel een mogelijkheid om de jaarcijfers van schooljaar 2019/2020 en de begroting 

2020/ 2021 van de OR in te zien. De kascommissie heeft de jaarcijfers van schooljaar 2019/ 2020 

goedgekeurd.  

Mocht u dit willen, dan kan u contact opnemen met Marjan via directie@mennoterbraakschool.nl  

 

 

Tijdens de laatste (online) MR vergadering hebben we gesproken over de zichtbaarheid van de MR. 

Graag willen wij als MR dat ouders weten wat wij doen en ons weten te vinden. In dit infobulletin zal 

daarom hierover enige informatie te vinden zijn.  

We hebben de begroting van de OR besproken en deze goedgekeurd. Verder hebben we het kort 

gehad over het Medewerker Inzetbaarheidsonderzoek dat ingevuld wordt door de teamleden. Dit 

gaat over de tevredenheid en de inzetbaarheid van de medewerkers binnen OPONOA. Gezien alle 

maatregelen rondom Corona zal er dit jaar geen gezamenlijke ouderavond zijn. Ook hierover kunt u 

in het infobulletin lezen hoe we dit gaan invullen. 

Wilt u een keer een Mr vergadering bijwonen dan kan dat. U kunt zich aanmelden via 

mr@mennoterbraakschool.nl. De volgende vergadering is op 25 januari 2021.  

 

Project Steungezinnen van Yunio 
Een groot hart voor kinderen. Dat hebben gelukkig heel veel mensen. In uw gemeente zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers die bij willen dragen aan een veilige en gezonde omgeving voor kinderen om in op 
te groeien.  
Yunio kent verschillende vrijwilligersprojecten. Bij het project InHuis Steungezinnen stellen 
vrijwilligers hun huis en gezin open om een kind, of meerdere kinderen een aantal uur per week te 
ontvangen. Bij Home-Start helpt een vrijwilliger door opvoedondersteuning en een luisterend oor te 
bieden aan een ouder, wanneer het even niet vanzelf gaat.  
 
 
Kunt en wilt u iets binnen dit project betekenen? Of misschien heeft u te maken met een overbelaste 
situatie?  
Meer informatie over onze projecten vindt u op  
  
https://www.yunio.nl/over-yunio/vacatures.aspx (voor vrijwilligers) 
https://www.yunio.nl/coaching.aspx (voor overbelaste gezinnen) 
 
Team Inhuis Steungezinnen 
Tel. 06 30 63 02 21 
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