
 
 

Infobulletin 
februari 2020 

 
 

1 Open huis nieuwe ouders 10.00-12.00  17 Deze week vinden de 10 minuten 
gesprekken plaats. 

2  18  

3  19 Volleybaltoernooi groep 5 t/m 8  
13.00-17.00 uur 

4  20 rapportavond 

5  21 Carnaval, polonaise door de 
Meergaarden 
Pickerhal is bezet 

6  22  

7  23  

8  24 Voorjaarsvakantie 

9  25  
 

10  26  

11 Groep 3 gaat eten en drinken met 
bewoners van de Meergaarden 

27  

12 Kleuterkriebels 11.45-12.45 uur 28  

13 Muziek Meester Fernando 29  

14  1  

15    

16   Donderdag 5 maart:  
inloopspreekuur schoolverpleegkundige 

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

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

NL Doet klusdag in 
en om de school 

 Zaterdag 14 
maart 2020 
Ochtend en 
middag 

Hele school Engelien Fels (OR lid) 
Efels@hotmail.com 

Volleybaltoernooi 
Begeleiden team  

Woensdag 19 
februari middag 

Groep 5 tot 
en met 8 

Nicole Paul 
Nicole@mennoterbraakschool.nl 

    

 



 
 
Open Huis  
Op zaterdag 1 februari vindt het Open Huis plaats. Ouders die een basisschool zoeken voor 
hun kind zijn welkom om een kijkje te komen nemen tussen 10.00 en 12.00 uur. In de 
lokalen presenteren de leerkrachten verschillende speerpunten van ons onderwijs. Ouders 
en leerlingen leiden de bezoekers rond. Dit jaar is er wederom een flyer huis aan huis in 
Eibergen verspreid die door de openbare scholen gezamenlijk is opgesteld. Hiermee willen 
we aandacht vragen voor het openbaar onderwijs, onze visie en speerpunten en de open 
dagen. Flyer niet ontvangen? Deze zijn af te halen op school. 
 
Reserve kleding gezocht 
Af en toe hebben we reserve kleding nodig in de kleutergroepen. Hiervoor zoeken we een 
paar goede setjes: broeken, shirts en truien en sokken. Heeft u kleding over die te klein is 
geworden, denk dan aan ons! 
 
Carnaval           

Op vrijdag 9 februari vieren wij carnaval op school.   
Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.   
 
Kleuterkriebels  
Op woensdag 12 februari kunnen peuters een uurtje meespelen in de groep. Voor de ouders 
staat er een kopje koffie en thee klaar. Het is van 10.45-11.45 uur. 
 
10 minuten gesprekken en rapportfolio  
In de week van 17 t/m 21 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats.  
We vragen u om bijgestuurd formulier of briefje te retourneren voor 7 februari naar één van 
de groepsleerkrachten. Wederom vragen we u om meerdere voorkeuren in te vullen. Dit 
omdat we niet altijd kunnen voldoen aan uw eerste keus, maar zoveel mogelijk proberen om 
dit wel te doen.  
Reageert u zelf niet, dan delen we u graag in.  
U ontvangt van ons een uitnodiging met de definitieve dag en tijd.  
Tijdens deze gesprekken wordt het rapportfolio doorgenomen met u. Hierin zit als vanouds 
de grafiek van het cito leerlingvolgsysteem en het portfolio van de leerling. Daarnaast ziet u 
het nieuwe rapport. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de inhoud en vormgeving 
van het rapport. De nieuwe opzet is praktischer om in te vullen en past bij het onderwijs 
zoals wij dit geven. De MR oudergeleding heeft adviezen gegeven, waarna het concept 
definitief is gemaakt.  
 
NL Doet klus dag in en om de school  
De OR heeft wederom de aanvraag ingediend voor deelname aan NL Doet. Bij deze nationale 
vrijwilligersactie, georganiseerd door het Oranje Fonds, wordt iedereen opgeroepen zich 
belangeloos in te zetten. De deelname en het bijbehorende subsidiebedrag is toegekend 
voor het nieuwe jaar. Zaterdag 14 maart willen we gebruiken om allerlei klussen op te 
pakken die op het plein en in de school moeten worden aangepakt. Komt u ook helpen? 
Aanmelden kan via onze ouderraad of rechtstreeks op de site van het Orjanjefonds! 
 
 
 
 



Taalproject 
In maart start ons taalproject weer. 
Dit jaar draaien we mee in het cultuurprogramma van Muziek en Kunstwijs Eibergen. Deze 
werkgroep heeft de schrijvers Hans en Monique Hagen bereidt gevonden om 
lessen/workshops te geven in de groepen van alle Eibergse basisscholen. Elke groep kan dus 
een bezoek verwachten, deze zijn gepland op 3 en 4 maart. We zullen enorm geïnspireerd 
worden om zelf aan de slag te gaan met taal, verhalen, gedichten enz. Enz. Op het volgende 
infobulletin kunt u meer informatie lezen. 
 
Nieuws van BSO de Menno                                                                   
Iedereen mag gezond het nieuwe jaar beginnen. Op de BSO doen wij ook ons best. We 
bieden nauwelijks snoep /suikers aan. We eten met de kinderen fruit, komkommer of 
tomaat/ worteltjes, voor de lunch eten wij volkorenbrood en tijdens de korte middagen eten 
we een schaaltje yoghurt met cruesli /ontbijtgranen. We gaan met de kinderen buiten 
spelen of doen actief spel in het speellokaal van school. Lekker bewegen na een dag op 
school vinden wij belangrijk. We willen met elkaar, zorgen voor een ontspannen en veilige 
sfeer, zodat iedereen het naar zijn zin kan hebben.  
Ons team is uitgebreid met nieuwe collega’s. Niet alleen Martine, Milou, stagiaire Sharon en 
Joke zijn aanwezig, nu werken Maud en Fleur ook op onze groep.                               
Activiteiten 
1 Februari:   Open huis 10.00 - 12.00 u. 
Voorjaarsvakantie:  Het programma zal op het info-bord hangen 
Sportuurtje:   maandagmiddag 10 maart. 15.30/16.30 Bewegen op muziek 

Alle kinderen van de Menno mogen meesporten, iedereen is welkom.                        
Je kan je opgeven bij 1 van ons, het kost maar €1,50.  De sportuurtjes 
worden georganiseerd door  Sportfederatie Berkelland.  

Groetjes: team Oqido BSO 
 
 
 
 


