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Donderdag 1 december Estinea lezen groep 6,7,8 

Vrijdag 2 december Inleveren surprises groep 5-8 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest 

Groep 1-4 middag vrij 

Zaterdag 10 december  Klusdag MEERplein  

Woensdag 14 december Basketbaltoernooi  

  

Donderdag 22 december Eindejaarsviering met goede doelen 

actie 

Vrijdag 23 december  Onderwijskundige dag groep 1-4 

Onderwijskundige middag groep 5-8 

26 december – 6 januari  Kerstvakantie  

  

 

Bericht via Parro aan de leerkracht 

Wanneer er dit schooljaar nog geen bericht is gestuurd aan de leerkracht via Parro, dan 

willen wij u vragen om eerst een nieuw gesprek te starten. Dit kan door in de 

gesprekkenfunctie op het tekstballonnetje met plusje te drukken. Wij merken dat ouders 

vaak verder gaan in het gesprek dat vorig jaar is opgestart. Hierdoor krijgt de verkeerde 

leerkracht de informatie. Wanneer er een nieuw gesprek gestart wordt, krijgt de juiste 

leerkracht de juiste informatie. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Estinea lezen 

1 keer per maand gaan 6 leerlingen uit de groepen 6/7/8 voorlezen aan cliënten van 

Estinea. Simone Derksen de moeder van Sven uit groep 7 begeleidt de kinderen en loopt 

samen naar de Huve.  

Donderdag 12 januari kan Simone niet. Wie kan er voor haar invallen en wil wel een keer 

mee? Opgeven kan bij Renée via r.tevaanholt@oponoa.nl  

mailto:r.tevaanholt@oponoa.nl


 

Sinterklaasfeest  

Maandag 5 december a.s. is het dan weer zover. Sinterklaas zal ook dit jaar weer een bezoek 

brengen aan onze school. Wij verwachten de kinderen van de groepen 1 t/m 4 uiterlijk 8.25 

uur op school. Deze kinderen komen binnen en gaan eerst even naar hun eigen groep. De 

kinderen van groep 5 t/m 8 mogen buiten op het grote plein wachten op de komst van Sint. 

Rond 8:40 uur hopen wij, met z’n allen, Sinterklaas en de Pieten, feestelijk te verwelkomen 

op het grote plein. U bent hierbij als ouder(s)/ verzorger(s) ook van harte welkom.   

Na de ontvangst gaan we terug naar de groepen, alwaar wij het feest verder voort zullen 

zetten. U, als ouder(s)/ verzorger(s) en eventuele jongere broertjes en/of zusjes van onze 

leerlingen, hebben dan de gelegenheid om Sinterklaas nog een hand te schudden of een 

tekening te geven en even wat te drinken. 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is deze dag het feest om 12.00 uur afgelopen, voor 

deze groepen is er die dag geen gym. Vanaf groep 5 hebben alle kinderen een ‘gewone’ 

schooldag tot 14:30 uur. Zij gaan deze dag wel naar de gym.  

Gelieve voor alle groepen eten en drinken mee te geven voor in de pauze(s).  

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 helpen Sinterklaas door het maken van een surprise met 

gedicht. Deze cadeaus worden al op vrijdagmiddagmiddag 2 december, het liefst na 

schooltijd tot 16:00 uur, in de groep gebracht. Graag in een tas of vuilniszak met op de 

buitenkant van het cadeau en de tas duidelijk de naam voor wie het is. 

Op naar een fantastische dag! 

 

Gezocht: Verkleedkleren Sint en Pieten  

 

Mocht u na 5 december gaan opruimen en kleding voor Sint of 

Piet over hebben en deze weg willen doen, dan houden wij ons 

als school aanbevolen. In de onderbouw willen we graag onze 

verkleedkisten aanvullen.  

Alles is welkom: pietenmutsen, capes, broeken, shirts, mantels, 

jutte zakken, stokpaarden, mijters een staf en andere decoratie. 

Alvast bedankt, Team Onderbouw 

 

Gezocht: 140 glazenpotjes! 

Voor de kerstverrassing (een zelfgemaakte attentie) voor de bewoners van de Meergaarden 

zijn wij opzoek naar glazenpotjes, alle soorten en maten zijn welkom. De potjes mogen 

worden afgegeven bij de eigen leerkracht.  



 

Eindejaarsviering 

We starten de maand met het Sinterklaasfeest en 

we eindigen deze maand met de Eindejaarsviering. 

Dit jaar pakken we groots uit. ‘s Morgens gaan alle 

leerlingen volgens normale schooltijden naar 

school. Ook gaan wij deze ochtend de bewoners 

van de Meergaarden verrassen met een 

kerstverrassing. 

Op donderdagavond 22 december zijn de 

leerlingen tussen 17:20 uur en 17:30 uur welkom op school. Rond 17:40 uur gaan de 

leerlingen met een zelfgemaakte lampion meedoen aan Sophia’s Lichtjestocht. Deze 

lampionnen worden op school gemaakt. Deze tocht heeft alles te maken met het goede 

doel dat wij dit jaar hebben gekozen. Tijdens deze tocht laten de leerlingen hun 

zelfgemaakte lampionnen branden voor de kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis.  

Vanaf 1 december kan er geld gedoneerd worden via de actiepagina van OBS Menno ter 

Braak. Ook is er een mogelijkheid om geld te doneren in één van de doneerpotten die in 

de hal van de school staan.  

Wij doen graag een beroep op jullie om deze grote groep kinderen te helpen en het 

Centrum voor Zeldzame Aandoeningen te steunen. Zo kan er meer wetenschappelijk 

onderzoek mogelijk gemaakt worden, kunnen we zeldzame ziekten meer bekendheid 

geven en kunnen de juiste diagnoses eerder gesteld worden. Onderstaande link mag ook 

zeker met familie en vrienden gedeeld worden.  

Na Sophia’s Lichtjestocht is er in de klas een hapjesbuffet dat door de leerlingen zelf 

verzorgd wordt.  

Verdere informatie over de opzet van deze avond ontvangt u via Parro.  

https://www.lichtjessophia.nl/actie/obs-menno-ter-braak 

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad 

Dinsdag 22 november was er een MR-vergadering. De belangrijkste bespreekpunten waren 

het Integraal huisvestingsplan en profilering. De MR heeft een brief gestuurd naar het 

college van bestuur van onze stichting met vragen over het integraal huisvestingsplan. Naar 

aanleiding hiervan zal een overleg worden gepland in de nabije toekomst. 

Daarnaast hebben we samen besproken hoe we onze school meer op de kaart kunnen zetten 

zodat ouders met jonge kinderen onze school kunnen 'vinden’. Een eerste (kleine) stap is 

inmiddels gezet; een Instagramaccount. 

https://www.lichtjessophia.nl/actie/obs-menno-ter-braak


Wilt u een keer een vergadering bijwonen dan kunt u zich hiervoor aanmelden op 

mr@mennoterbraakschool.nl  

De volgende vergadering is op woensdag 18 januari om 19.30 uur.  

 

Project MEERplein – vervolg  

Op zaterdag 10 januari is de volgende klusdag gepland. Op deze dag zullen we starten met 

de aanleg van het brede pad voor school. We hebben inmiddels hiervoor stenen mogen 

ontvangen van de gemeente. Roy Leverink Bestrating zal hierbij aanwezig zijn en de stenen 

leggen. 

Ook de bankjes (6 stuks!) zullen worden geplaatst. Tevens zijn er aanvullende 

werkzaamheden worden gepland, zoals het plaatsen van boomstammetjes als afscheiding. 

We hebben inmiddels een tiental mensen die deze dag (of een deel) aanwezig zullen zijn 

om te helpen. Bent u ook in de gelegenheid om ook een paar uurtjes of een dag(deel) te 

komen helpen? Heel graag! Aanmelden kan projectleider Gertjan Schot: 

gertjanschot@hotmail.com  

De moestuin commissie heeft zich enorm ingespannen de afgelopen tijd om een goede 

opzet te maken in een jaarplan qua beplanting van de verschillende groenten en kruiden. In 

overleg met de Meergaarden zal hieraan gewerkt worden. Heel erg mooie plannen die snel 

zichtbaar zullen zijn. 

Om het plein en de ingangen van beide gebouwen op te fleuren, hebben de leerlingen van 

groep 4 samen met bewoners van de Meergaarden bloembollen geplant. In het voorjaar 

zullen we hiervan kunnen genieten. 

Nog een leuk berichtje: Onlangs zijn we benaderd door een inwoner van Eibergen die een 

donatie wilde geven aan ons mooie project. We hebben daardoor €2.500,- mogen 

ontvangen. Wat een mooie verrassing was dat! We zijn enorm blij hiermee! 

 

mailto:mr@mennoterbraakschool.nl
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