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Gelukkig Nieuwjaar! 
Het team van Obs Menno ter Braak wens u allen fijne 
feestdagen en een gelukkig, gezond en leerzaam 2020!!  
 
We starten de school weer op maandag 6 januari om 8.30 
uur. 
Hieronder nogmaals het overzicht van de geplande 
onderwijskundige dagen het komend half jaar.  
 
 
Onderwijskundige dagen voor groep A tot en met 8: 
Donderdag 12 maart 2020 vanaf 12.00 uur vrij 
Vrijdag 10 april 2020 hele dag vrij 
Maandag 22 juni 2020 hele dag vrij 
Vrijdag 10 juli 2020 hele dag vrij  
* er is nog 1 middag vrij te plannen ten behoeve van een studiebijeenkomst, deze datum is nog niet 
bekend. 
 
Onderwijskundige dagen voor groep A tot en met 4: 
Vrijdag 19 juni 2020 
 
 
 



Eindejaarsactie  
De actie voor de voedselbank was wederom een daverend succes. Volle karren, tassen en kratten 
werden afgeleverd bij de vestiging in Lichtenvoorde.  
Iedereen bedankt voor de bijdrage! Op facebook en de website ziet u foto’s. 
 
Gymnastiek kleuters 
Net als vorig schooljaar willen graag van de mogelijkheid gebruik maken om met de kleuters te gaan 
gymmen bij de Pickerhal. Hier zullen we mee starten op maandag 6 januari. 
Juf Quenda van Sportfederatie Berkelland zal de gymlessen daar verzorgen in plaats van in het 
speellokaal. Voor de leerlingen zal er niks veranderen. We zullen elke maandag met voldoende 
begeleiding wandelen naar de Pickerhal en dan nemen we de gymschoenen van de kinderen mee, 
zodat we daar om kunnen kleden. 
 
Mededelingen personeel 
Renate Lehmann heeft het afgelopen half jaar in groep B gewerkt: zij verving de lesgevende taken 
van Ingrid Ordelmans. Ingrid zal na de kerstvakantie weer volledig starten in haar groep op maandag 
en dinsdag. Met de kleuters hebben we afscheid genomen van Renate en haar bedankt voor haar 
inzet. 
Cindy Arends heeft de afgelopen periode niet al haar lesgevende taken kunnen uitvoeren. Inmiddels 
is zij dusdanig hersteld dat ook zij haar werkzaamheden volledig kan oppakken.  
Daarmee is het team weer in de vaste bezetting werkzaam. 
 
Muziekdocente Milou Pasveer heeft de afgelopen jaren de muzieklessen verzorgd bij ons op school. 
Zij was werkzaam bij de organisatie Muziek en Kunstwijs. Milou heeft besloten om een baan aan te 
nemen op het speciaal onderwijs, hier mag zij haar muzieklessen gaan geven vanaf januari. Dit was 
een grote wens van haar. Donderdag 19 december hebben afscheid van haar genomen met een 
‘flashmob-lied’. 
Zij wordt vervangen door Fernando Soto. Hij werkt als muziekdocent in Oost Gelre en Winterswijk. 
Fernando heeft kennis gemaakt met onze school en de groepen en zal op 16 januari starten. 
 
Onderhoud gebouw 
In de kerstvakantie zullen er in ons schoolgebouw werkzaamheden worden uitgevoerd: in de 
klaslokalen van groep 3,4,7 en 8 zullen de aanrechten worden vervangen en plaatsmaken voor 
nieuwe keukenblokken. 
 
Nieuws OR 
Inmiddels is het nieuwe speeltoestel voor het kleuterplein besteld. Plaatsing zal waarschijnlijk begin 
februari plaatsvinden. Nogmaals allemaal bedankt voor alle sponsorgelden.  
 
Nieuws MR 
Op woensdag 29 januari is de eerstvolgende vergadering van de Medezeggenschapsraad. 
Deze vergadering begint op 19.00 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via het 
mailadres: mr@mennoterbraakschool.nl  
Deze vergadering begint dit keer vroeger: het college van bestuur bezoekt de vergadering van 19.00-
20.00 uur. 
 
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 12.00 uur. In de lokalen presenteren de leerkrachten verschillende speerpunten van ons 
onderwijs. Ouders en leerlingen leiden de bezoekers rond. Wilt u helpen? Meld u dan aan via het 
mailadres directie@mennoterbraakschool.nl  
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Dit jaar zal er een flyer huis aan huis in Eibergen worden 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.  
 
Staking  
Op 19 december hebben alle ouders een mailing ontvangen over de staking. Heeft u opvang nodig? 
Dan kunt u contact opnemen met  
Oqido: info@oqido.nl  
De Meiboom: bsomeiboom@humankind.nl  
Beide organisaties bieden hiervoor mogelijkheden, ook als u regulier geen opvang bij hen afneemt. 
 
Nationale Voorleesdagen:  
Tijdens de nationale voorleesdagen, van 22 januari t/m 7 februari, gaan kinderen van de groepen 5 
en 6 voorlezen bij de peuters van Oqido.  
 
Schoonmaakmiddagen 
Van 27 t/m 29 januari is er een schoonmaakweek gepland. De organisatie verloopt dit jaar volgens 
een andere opzet. Er wordt per klas gekeken naar een gezamenlijk moment. U wordt door de 
desbetreffende klassenouder gevraagd om na schooltijd het lokaal van uw kind schoon te maken. We 
hopen dat op deze wijze ouders kunnen komen helpen. Drie mensen per groep is echt voldoende. 
Het is handig om een emmer en een huishouddoekje mee te nemen. 
 
Start project Gemeente Berkelland 
De gemeente Berkelland wil dit schooljaar starten met het project: Sjors Sportief, Sjors creatief. 
Dit betreft een naschools cultuur- en sportstimuleringsproject: op een laagdrempelinge wijze kunnen 
kinderen met diverse vormen van sport en cultuur in aanraking komen. Op maandag 10 februari is de 
start... u kunt alvast een kijkje nemen op de website: www.sjorssportief.nl  
 
 
 
De komende periode vragen we uw hulp bij de volgende activiteiten: 

 
Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Open Huis 
Koffie schenken 
Ouders rondleiden  
 

1 februari 
10.00-12.00  

School 
activiteit  

Marjan Wolterink 
Directie@mennoterbraakschool.nl  

Nationale 
voorleesdagen 
Begeleiding groepje 
kinderen naar Oqido 

22 januari t/m 7 
februari 
Data nog nader te 
bepalen 

Groep 5 en 6 Renee te Vaanholt 
Renee@mennoterbraakschool.nl  
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