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 4 februari OK dag groep 1 t/m 4 

De kinderen uit deze groepen zijn 

deze dag vrij! 

14 t/m 18 

februari  

Week van de 10-minuten gesprekken 

 

21 t/m 25 

februari 

Voorjaarsvakantie 

1 maart  Start Taalproject 

 

1 maart Thema avond OR 

 

5 maart Open Huis voor nieuwe ouders  

 
 
 

Afscheid Juf Marike 

Vrijdag 28 januari hebben we afscheid genomen van 

Marike Spoolder Haarink… na 15 jaar gaat ze onze 

school verlaten en begint ze aan een nieuwe 

uitdaging in Borne.  

Deze dag is ze enorm verwend door de kinderen van 

groep 3 en de rest van de school. Marike ging op 

afscheidstour langs de groepen. Daar werd ze op een 

eigen wijze (een dansje, een versje enzovoort) in het 

zonnetje gezet en werd de afscheidsmap gevuld met 

mooie woorden en beelden die gemaakt zijn door de 

kinderen en collega's. 

Marike… dankjewel voor je tomeloze inzet en 

betrokkenheid bij de kinderen, de collega’s en de 

school! 



 

Ik wil iedereen bedanken voor de lieve cadeautjes, kaarten en prachtige 

bloemen. Het was een fijn en warm afscheid met de groep en op school.  

Lieve groet Marike 

 

 

 

Wisseling van de wacht: hierbij stelt onze nieuwe collega zich voor 

Hoi allemaal 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. 

Mijn naam is Aniek Wilmink en ik ben 29 jaar. Samen met mijn 

vriend en kat woon ik in Eibergen. We hebben onlangs een huis 

gekocht, waarvan we binnenkort de sleutel krijgen. In mijn vrije 

tijd ga ik graag een stukje hardlopen of kijk ik een serie. 

Ik heb ruim vijf jaar in Hengelo gewerkt op een basisschool, 

maar door de lange reistijd heb ik besloten het wat dichterbij te 

zoeken. Gelukkig kwam er op de Menno een plekje vrij en mag 

ik vanaf 31 januari 4 dagen per week lesgeven aan groep 3. Ik 

heb hier erg veel zin in! 

Als juf vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en ieder kind zich op zijn of 

haar manier ontwikkeld. Ik vind het erg belangrijk om u als ouder mee te nemen in dit proces. Ik 

hoop dan ook gauw eens kennis te maken! 

 

10 minuten gesprekken 

In de week van 14 tot en met 18 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats. Deze zijn gepland 

op de middagen en donderdagavond. We zullen deze gesprekken in principe online moeten houden. 

De planning van de 10 minuten gesprekken organiseren we via Parro.  

Hierin wordt de beschikbaarheid aangegeven per groep. U kunt zelf de tijd plannen/reserveren die 

beschikbaar is en die u uitkomt.   

De inschrijving wordt donderdag 3 februari om 17.00 uur geopend.  

U krijgt bij het uitsturen van de inschrijvingen een push-notificatie dat er een nieuw agenda-item in 

Parro staat.  

Als u het agenda-item met de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit de beschikbare tijdstippen 

kiezen.  

In de gespreksplanner gaan we uit van 1 tijdvak per kind, de ouders hebben samen één gesprek. Dit 

is uit praktisch oogpunt, maar ook om de leerkracht te beschermen. Het voorkomt dat je veel 

dubbele gesprekken voert.  



Tijdens het gesprek zal de voortgang worden besproken aan de hand van het rapportfolio. Hierin zijn 

opgenomen: het rapport, de uitkomsten van de cito toetsen van het leerlingvolgsysteem en eigen 

gekozen werk van de leerling.  

De leerlingen van groep 8 zijn uitgenodigd om mee te komen naar het gesprek. Hierbij staat de 

verwijzing naar het voortgezet onderwijs centraal. 

Heeft u vragen wilt u dan contact opnemen met de groepsleerkracht? 

Op vrijdag 18 februari zullen de rapportfolio mappen meegegeven worden naar huis.  

 

 

Thema avond  

Op dinsdagavond 1 maart vindt er een thema-avond plaats voor alle ouders, deze wordt 

georganiseerd door de ouderraad. Het thema van de avond zal zijn Mediawijsheid, dit zal verzorgd 

worden door Roy Venhuis. Roy is een aantal jaar geleden ook op onze school geweest en door het 

succes van toen willen wij hem graag weer uitnodigen. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich opgeven tot 15 februari 

via mail OR@Mennoterbraakschool.nl 

 

Aan de hand van het aantal opgaven wordt de tijd bepaald en 

krijgt u hierover bericht. 

Onderstaand vindt u nog een introductie van Roy Venhuis; 

 

Mijn naam is Roy Venhuis en ben inmiddels alweer 27 jaar werkzaam als docent in het VSO/VMBO 

onderwijs. Momenteel ben ik werkzaam op het CT Stork College in Hengelo.   

Sinds 2014 ben ik ook gecertificeerd Nationaal MediaCoach en verzorg naast lessen mediawijsheid op 

onze school ook ouderavonden over dit thema in onze regio.    

De social media tsunami is niet te stoppen. De invloed van de devices in ons leven enorm groot. 

Tegenhouden lukt niet, dus kunnen wij maar beter leren hoe wij met dit fenomeen verstandig om 

kunnen gaan.  Wat zijn de do’s en wat zijn de don’ts. 

 

Tijdens de ouderavond neem ik jullie mee naar de social media wereld waarin wij nu leven, bekijk 

deze vanuit zowel het kind, de ouder als de school, en zullen wij samen met elkaar het gesprek gaan 

voeren hierover. Groet, Roy   
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Aanmelding 3 jarigen op de basisschool  

Afgelopen week hebben ouders van 3-jarigen een brief van de gemeente ontvangen met het 

verzoek hun kind op te geven bij een basisschool. Voor deze aanmeldingen hebben we onze 

informatietas klaar staan.  

In Eibergen zal er wederom een flyer worden verspreid, ter promotie van het openbaar 

onderwijs in Eibergen.  

Ons Open Huis hebben we verplaatst naar zaterdag 5 maart. We hebben goede hoop dat we 

dit binnen de richtlijnen door kunnen laten gaan.  

 

Personeelstekort  

Personeelstekorten zijn in veel sectoren een probleem, zo is dit ook binnen het 

basisonderwijs. Gelukkig hebben wij (en vele scholen in onze regio) de dagelijkse bezetting 

voor de groep ingevuld. Elke klas heeft een juf of meester en vanuit de NPO gelden kunnen 

we wat extra formatie inzetten om het beste onderwijs aan de kinderen te geven.  

Deze NPO gelden zijn ook bij ons op school ingezet o.a. ten behoeve van personeel.  

We hebben echter al diverse keren gemerkt, dat bij afwezigheid of ziekte van personeel, er 

geen invalkracht beschikbaar is. Gelukkig kunnen we als team veel samen opvangen.  



We passen dan noodmaatregelen toe: groepen samenvoegen, of ambulante mensen voor de 

groep. Op deze wijze kan het reguliere proces zoveel mogelijk doorgaan. Hierdoor kunnen 

we niet altijd het onderwijs geven, zoals we dit gepland of gewild hadden, maar we 

voorkomen echter, dat groepen naar huis moeten.  

 

Herinrichting Kleuterplein 

Het is een poosje stil geweest over dit onderwerp. De 

werkgroep was in afwachting van de gemeente: welke 

mogelijkheden zijn er over de herinrichting van het plein 

richting de Meergaarden. Inmiddels is hierover meer 

duidelijkheid gekomen. Dat betekent dat we nu verder aan 

de slag kunnen. Binnenkort willen we een nieuwsbrief 

hierover uitgeven. Deze zal verspreid worden onder de 

ouders van school en de buurt.  

 

 

Parro app 

Dit schooljaar zijn we gestart met de Parro App. In de 

vergaderingen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad 

hebben we de ervaringen van dit eerste half jaar gedeeld. Dit 

schooljaar gebruiken we als overgangsjaar om te kijken hoe we de 

communicatie het beste kunnen vormgeven. Dit betekent dat u de 

komende periode berichten zowel via mail als via parro zult 

krijgen.  

 

Als ouder kunt u de privacy voorkeuren instellen via de parro app. Op deze wijze weten we 

als team welke kinderen op een foto in de (sociale) media gedeeld mogen worden.  

Dit kan via het tabblad: groepen/privacyvoorkeuren 

 

 

 


