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26 december – 6 januari Kerstvakantie 

9 januari Eerste schooldag in het nieuwe jaar 

12 januari HALT les groep 8 

12 januari Estinea lezen groep 6-7-8 

18 januari Vergadering medezeggenschapsraad 

19 januari Tandartsbus staat bij school 

25 januari Onderwijskundige dag 

Alle leerlingen zijn vrij 

26 januari Kleuterkriebels 

  

3 februari Onderwijskundige dag onderbouw 

groep 1-4 is deze dag vrij. 
 

Open huis 

Al een aantal jaren houden we een Open Huis voor ouders die een school zoeken voor 

hun peuter. Ook dit jaar stond er een datum gepland op een zaterdag in februari.  

Echter… als Eibergse basisscholen hebben we besloten om een gezamenlijk moment 

te plannen. De geplande zaterdag komt hiermee te vervallen.  

De gezamenlijke Open Dag is geworden woensdag 8 februari van 9.00-21.00 uur. 

Alle vier de scholen zijn dan ‘open’ voor belangstellende ouders die een basisschool 

zoeken voor hun kind.  

Onder schooltijd is de school ‘in bedrijf’ te zien en ’s middags en ’s avonds is er de 

mogelijkheid voor een rondleiding. De peuters zijn hierbij van harte welkom om mee 

te komen. En natuurlijk krijgt iedereen een informatietas mee naar huis. We hopen op 

een grote belangstelling! 

 

Nieuws van de ouderraad 

Binnen de OR heeft er een wisseling van voorzitterschap plaatsgevonden. Per 

december 2022 heeft Sylvia Moes de voorzitter hamer overgenomen van Sophie 



Timmermans. Wij bedanken Sophie voor de afgelopen periode en wensen Sylvia veel 

plezier! 

 

Nieuws van het personeel 

Na de kerstvakantie zal Aniek Wilmink starten in groep 5. Haar bevallingsverlof is 

afgelopen en ze zal haar werkzaamheden oppakken op maandag, dinsdag en vrijdag. 

Pierrette Kluivers zal na de kerstvakantie (voorlopig) 2 dagen terugkeren op het werk. 

Dit zal zijn op de donderdag en vrijdag in groep 7. De werkdagen van Nicole Paul 

worden dan: maandag, dinsdag en woensdag.  

De zoon van Pierrette is momenteel in een revalidatiecentrum om te werken aan zijn 

herstel. In de weekenden is hij thuis. De familie is enorm blij met deze vooruitgang en 

staat positief en dankbaar in dit proces.  

We nemen dus voorlopig afscheid van juf Diba. We zijn enorm blij dat zij de afgelopen 

periode heeft ingevallen bij ons in groep 5 en 7 en wellicht zien we haar nog eens 

terug. 

 

Kleuterkriebels  

Op donderdag 26 januari kunnen we de peuters weer verwelkomen. Zij zijn uitgenodigd een 

uurtje mee te spelen in de groep. Voor de ouders staat er een kopje koffie en thee klaar. Het 

is van 10.45-11.45 uur. Opgave is niet nodig.    

 

10 minuten gesprekken  

Om alvast te noteren voor de nieuwe maand: in de week van 20-24 februari worden 

de 10 minuten gesprekken gehouden. Opgave vindt wederom plaats via Parro. 

 

Aankondiging onderzoek Inspectie van het onderwijs 

Op donderdag 23 februari komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor 

een thema-onderzoek. Met dit onderzoek halen zij informatie op over de algehele 

kwaliteit van het onderwijs en specifiek over de kwaliteit van extra ondersteuning.  

De inspecteur spreekt deze dag met medewerkers en drie leerlingen en haalt 

informatie op door een vragenlijst aan enkele ouders. Vanuit school zullen we ouders 

benaderen om deel te nemen aan dit onderzoek. 

De inspectie gaat conform de geldende AVG-regelgeving zorgvuldig om met 

persoonsgegevens, deze zullen niet herleidbaar zijn tot personen. De inspectie geeft 



in dit onderzoek geen oordeel over de school, de uitkomsten worden meegenomen in 

het jaaroverzicht: ‘de staat van het onderwijs’. 

 

Inventarisatie ouderavond 

Onlangs hebben we een link gestuurd waarop u uw interesse kon aangeven voor een 

onderwerp dat op de ouderavond kan worden gepresenteerd. De link werkte niet 

goed, vandaar via deze weg nogmaals dezelfde vraag. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OLggWd4EgUeHkMFHjmSPKVtOCD

kdZltHrBfJDyIaUlhUMkNGOVA0U1JEOFlVSDFUOVlJNFNDREtLNy4u 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DOLggWd4EgUeHkMFHjmSPKVtOCDkdZltHrBfJDyIaUlhUMkNGOVA0U1JEOFlVSDFUOVlJNFNDREtLNy4u&data=05%7C01%7Cmarjanwolterink%40mennoterbraakschool.nl%7C7156457993c74cc0cfa008dadf6040b3%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638067901755056689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VgNNT0r4hZb3IoavwUvYOI3XxWxWh%2FWYGvrn078l8qs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DOLggWd4EgUeHkMFHjmSPKVtOCDkdZltHrBfJDyIaUlhUMkNGOVA0U1JEOFlVSDFUOVlJNFNDREtLNy4u&data=05%7C01%7Cmarjanwolterink%40mennoterbraakschool.nl%7C7156457993c74cc0cfa008dadf6040b3%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638067901755056689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VgNNT0r4hZb3IoavwUvYOI3XxWxWh%2FWYGvrn078l8qs%3D&reserved=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OLggWd4EgUeHkMFHjmSPKVtOCDkdZltHrBfJDyIaUlhUMkNGOVA0U1JEOFlVSDFUOVlJNFNDREtLNy4u


 

We wensen iedereen   

fijne feestdagen en   

   een goed en gezond 2023!  

 

 
 


