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4-8 juli Schoonmaakweek 

5 juli Afscheid groep 8 

6 juli Afscheidsdag groep 8 

7 juli Laatste schooldag 

8 juli Onderwijskundige dag 

Alle leerlingen zijn vrij 

  

11 juli tot en met 

19 augustus 

Zomervakantie 

22 augustus Eerste schooldag 

  

 

 

Eindschoonmaak 

Op het kleuterplein staan materialen klaar die thuis schoon gemaakt kunnen worden. Wij vragen u iets 

mee te nemen en wanneer het schoon is weer in te leveren. Ook in de kleuterlokalen kunnen we nog 

hulp gebruiken! 

De overige groepen verzorgen de zomerschoonmaak in de klas met de kinderen. 

Alvast bedankt voor uw schoonmaakhulp! 

 

Afscheid groep 8 

Dinsdag 5 juli is het zover. De eindmusical van groep 8. 
Na wekenlang repeteren op school mogen ze het voor het echt in het 

Spieker doen. 
Dinsdagochtend gaan we met de kinderen het decor opbouwen. 

Vervolgens wordt er nog 1 keer geoefend. 
's Middags om 12:45 uur zal er een generale repetitie zijn. 's Avonds wordt 

de musical voor de laatste keer gespeeld.  
De musical start om 18:30 uur. De zaal zal vanaf 18:15 uur open zijn. 
 

Op woensdag 6 juli wordt er een afscheidsdag georganiseerd door de 

ouders van de kinderen. Het programma van deze dag is een verrassing! 

 

 

 

 



Laatste schooldag 

Donderdag 7 juli a.s. sluiten wij het schooljaar alweer af. Na het ochtendprogramma (dit is gedeeld via 

Parro) zal er tussen de middag een lekkere lunch worden verzorgd door de ouderraad. We eindigen 

deze dag gezamenlijk om 12.45 uur op het grote plein.  

Om 13.00 uur krijgen de kinderen ZOMERVAKANTIE 

 

Ontwikkelingen personeel 

De brief over de groepsverdeling was de deur nog niet uit, of we ontvingen het bericht dat Jesse ter 

Avest niet naar onze school zou komen. Hij heeft een functie buiten het basisonderwijs aangenomen.  

Pierrette Kluivers zal komend jaar 2 dagen voor groep 7 komen. Om de combinatie met de 

invalwerkzaamheden in groep 5 mogelijk te maken, zal Pierrette tot en met december op woensdag en 

donderdag in groep 7 staan. Vanaf januari is zij er de donderdag en vrijdag. 

Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van collega Kelly Rosendahl. 

Aniek Wilmink heeft de afgelopen weken haar lesgevende taken neergelegd. Achter de schermen blijft 

ze betrokken bij de overige werkzaamheden. Tijdens het doordraaimoment afgelopen week heeft ze 

kennisgemaakt met de nieuwe groep. Komende week zal ze afscheid nemen van groep 3. Op dit 

moment gaat het goed met haar (en de baby). In de vakantie gaat haar verlof in. We wensen haar een 

mooie tijd toe! 

Volgend schooljaar zal voor Inge Kruidenier heel speciaal worden! Zij heeft nl. aangegeven te willen 

stoppen aan het eind van het jaar en te gaan genieten van haar vervroegd pensioen. 

 

Project MEERPlein 

Afgelopen week heeft de presentatie van ons project plaatsgevonden voor de subsidieaanvraag van 

het Noaberfonds. We verwachten binnenkort de uitslag hiervan. De subsidiewerkgroep is intussen 

bezig meerdere fondsen aan te schrijven om ons project te ondersteunen. 

Bij de gemeente is de aanvraag voor het verplaatsen van de schuur/berging ingediend en toegekend.  

Intussen heeft Sjaantje de Koe weer een prominent plekje gekregen voor de school.  

Afgelopen zaterdag is gestart met de bouw van de buitenlesplaats/tribune. De eerste contouren zijn 

gelegd! 

Komende week wordt de boulevard verder uitgegraven en voorzien van wit zand. De nieuwe bankjes 

zullen dan geplaatst worden. Hopelijk volgt de bestrating dan snel! 

   

         
 

Nieuws van de MR en GMR 

Op woensdag 29 juni was de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad. Agendapunten 

waren o.a.: formatieplan 2022-2023, NPO gelden, werkverdelingsplan 2022-2023 en het 

bestedingsplan werkdrukgelden. Daarnaast is er gesproken met directeur Co van Schaik en bestuurder 

Henri Soepenberg. 

Aan het eind van de vergadering is afscheid genomen van Kelly Rosendahl (personeelsgeleding) en 

Femke Sprick (oudergeleding). We willen beiden ontzettend bedanken voor hun inzet in de 

medezeggenschapsraad.  



Na de vakantie zullen Nicky Tempel en Wouter van Uem de medezeggenschapsraad weer compleet 

maken. 

De afgelopen jaren heeft Anne Stroot deelgenomen in de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. Zij neemt afscheid van deze taak en zal worden vervangen door een ouder 

van obs Kerst Zwart uit Ruurlo. Anne: bedankt voor je inzet de afgelopen jaren in de GMR! 

 

Parro app 

In de vakantie vindt de jaarovergang van Parro plaats. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging van de nieuwe 

groepsleerkrachten om deel te nemen in de groep. U gaat dus niet automatisch over, u moet de 

nieuwe uitnodiging accepteren om deel te nemen in de nieuwe groep. Het is van belang dat van elk 

kind minimaal 1 ouder deelneemt in de Parro app. 

Ook vragen we u in de nieuwe groep de privacy voorkeuren aan te geven bij elk kind. 

Het afgelopen jaar hebben we ervaren dat Parro een fijn en snel communicatiemiddel is.  

Naast Parro (waar we groepszaken en de korte/snelle 

mededelingen delen) blijven we ook gebruik maken van 

de mail om berichten te versturen. 

 

Schoolshirts 

Met dank aan Vermeulen Profile Bandenservice en 

Heinhuis Recycling hebben we nieuwe schoolshirts 

gekregen! 

Het logo is ‘ververst’ en de kleur is oranje gebleven. 

Tijdens de avond 4 daagse en het schoolreisje van de 

kleutergroepen zijn ze al gebruikt. 

 

 

 

 

Een terugblik: Menno ter Braakschool kleurt OLT tijdens Menno Moment 

Eindelijk mocht het weer, na 2 jaren geen Menno Moment, kon alles weer uit de kast gehaald worden. 

Het thema was Regenboog. 

Op donderdag 2 juni werd het Openlucht theater omgetoverd tot een kleurrijk geheel. 

Alle kleuren van de regenboog waren aanwezig en wat een prachtig weer. 

Het beloofde een avond vol verrassingen, plezier en muziek te worden. 

Een ontvangst van een echte Regenbooglady bij de ingang. En doormiddel van kleurrijke 

vingerafdrukken op het doek met Sjaantje de Koe is er een waar kunstwerk gecreëerd door alle 

bezoekers. Wat is hij mooi geworden, deze krijgt een plekje aan de muur in school. 

De kinderen traden vol enthousiasme op in vrolijke kleding met hun ingestudeerde dansjes op muziek 

gekoppeld aan kleur. 

Niet te vergeten die bomvolle tafels met leuke prijzen voor de loterij. Deze was enorm. 

Sponsoren bedankt! 

En laten we nog even stilstaan bij een bijzonder tafereel, er verscheen zelfs even een echte regenboog 

in de lucht en vloog er ook nog een luchtballon over. Dit is ook door de kinderen niet onopgemerkt 

gebleven. 

Als klap op de vuurpijl was het slotnummer, "Vlieg met me mee" van Paul de Leeuw. Het publiek ging 

allemaal staan en zongen uit volle borst mee. Indrukwekkend, ook voor de kinderen was dit fantastisch 

om te zien. 

Kortom, en avond vol hoogtepunten en een geslaagd Menno Moment! 



Bedankt voor jullie bijdrage, hulp en bezoek! 

Namens de OR 

Sponsoren Menno Moment 2022: 

AMI Kappers, Bakker Bart, Bakkerij Schreuder, Bjorn & Marieke, het Bloemenhoekje, Bakkerij Boenders, 

Boerenzuivel van Claudia, DA de Faam, De Hondenwijzer, De Klok, Eeks, F&G Slijterij, Gellekink, Groente 

en Fruit op de Brink, The Hair Hub, IJssalon Weustman, Kapsalon Jurien., Kidsklub de Huve, Leuk Enzo, 

MaManon, Odival, Parlijn, Plus Brughuis, Profile Tyrecenter Vermeulen, Puur Patisserie, Staying Alive 

reanimatietraining, Optisport ’t Vinkennest, de Zuivelhoeve 

 

 

 

Regenboogbankjes 

De pleincommissie heeft de regenboogbankjes geplaatst op het kleuterplein en het grote plein. De 

bankjes zijn in de klassen geïntroduceerd:  

De regenboog staat voor verdraagzaamheid. Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent of hoe je 

eruitziet. Iedereen hoort erbij. 

Kinderen die op het bankje zitten willen andere kinderen ontmoeten, kletsen en laten voelen dat iedereen 

er mag zijn zoals hij/zij wil. Ook kan het zijn dat een kind dat alleen op het bankje zit even geen maatje 

heeft om mee te spelen, dat is een signaal voor andere kinderen om dat kind uit te nodigen om mee te 

spelen. 

Het bankje is aangeschaft dankzij een schenking van de familie van een meester die vroeger directeur 

van onze school was. 

 

 


