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

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

 

Hulpouders Menno 

Moment 

 

Klaarzetten, versieren 

Alle hulp is welkom, er is 

altijd heel veel te doen! 

Woensdag 5 juni Hele school Opgeven kan via: 

kimbeusink@gmail.com 

 

mailto:kimbeusink@gmail.com


 

Meefietsen 

Schoolzwemmen 

Vanaf vrijdag 10 

mei, iedere 

vrijdag. 

Groep 5 en 6 Tjomme@mennoterbraakscho

ol.nl 

Tjomme Oonk groep 5 

Schoonmaakmiddag; 

klaslokaal, inclusief ramen 

wassen  

Kleutergroepen: ook alle 

materialen krijgen weer 

het ‘zomersopje’   

In week 28  

8 tot en 11 juli 

Elke klas Groepsleerkracht 

 
 
Menno Moment: 
Helaas kon het Menno moment op 28 mei niet doorgaan. Het gelukt om een nieuwe datum te vinden 
op 5 juni. We hopen u allen te verwelkomen op deze spetterende Hollandse avond! 
We begrijpen dat dit een inspannende week is voor de kinderen. Op vrijdag is een onderwijskundige 
dag gepland voor de jongsten, zodat zij even kunnen ‘bijtanken’. 
Donderdag is het wel een gewone lesdag. Is uw kind te moe om deze ochtend om 8.30 uur te starten, 
dan hebben we hiervoor begrip. Wilt u school dan even op de hoogte stellen hiervan?  
 
10 minuten gesprekken: 
In de week van 1 juli tot en met 5 juli vinden de laatste 10 minutengesprekken plaats. Deze gesprek-
ken zijn facultatief. Het rapportfolio en de uitnodiging voor het gesprek gaan de week ervoor mee 
naar huis. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wenst u wel een gesprek, dan vragen we u om 
zelf contact te zoeken met de groepsleerkracht. 
 

Schoolreisje groep A en B: 
OP donderdag 20 juni gaan groep A en B op schoolreis. 
We gaan naar kinderspeelboerderij Het Höfke in Bentelo. http://www.kinderspeelboerderij.nl/ 
Nadere informatie volgt via de mail. 
 

Schoolreisje groep 3+4: 
Op dinsdag 11 juni gaan de groepen 3 en 4 op schoolreisje naar de Flierefluiter in Raalte. Voor het 
eerst dit jaar gaan we met auto’s in plaats van met de bus. Wat fijn dat we zoveel ouders bereid 
hebben gevonden om ons te brengen en te halen. 
We vertrekken rond 8.45 uur vanaf school en zullen rond 14.30/14.45 uur weer terug zijn.  
De kinderen krijgen tussen de middag en patatje en er is onbeperkt ranja voor iedereen. 
Er is een binnen en buiten speeltuin en er zijn ook water en zandtoestellen.  
De week hiervoor is er avond4daagse. De kinderen die daaraan meedoen hebben al een schoolshirt. 
Die mogen jullie dan bewaren en aantrekken tijdens het schoolreisje. Voor degene die niet meedoen 
met de avond4daagse zal er vrijdag 7 juni een shirt meegegeven worden.  
Wellicht is het voor sommige kinderen fijn om wat reservekleding mee te nemen. Dit kan gewoon in 
de eigen rugzak meegenomen worden.  
Voor in de auto kan er een autostoel meengenomen worden naar school. Deze kan gewoon op de 
ochtend van het schoolreisje meekomen, wel graag voorzien van naam.  
 
Bewegen met ouderen 
Op vrijdag 14 juni komen er weer een aantal bewoners van de Meergaarden bewegen met kleuters. 
Deze activiteit zal plaatsvinden in het speellokaal.  
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ModderDag 2019: 
Op vrijdag 28 juni doen we voor het eerst met de kleuters mee met de jaarlijkse ModderDag. 

“Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat 
de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en 
buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur.” 
Ouders van de kleuters krijgen nog nader bericht, maar bewaar de oude kleren alvast! 
 
Open podium: 
Voor de laatste keer dit schooljaar hebben we een open podium op donderdag 27 juni. Heeft uw kind 
zich opgegeven, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging via de mail.  
 
Vervanging groep B: 
Ingrid Ordelmans zal vanaf week 24 een poos afwezig zijn. Zij zal een knieoperatie ondergaan en we 
verwachten dat zij daarvan moet herstellen tot de zomervakantie.  
De dinsdagen zal Corine Roggeveld waarnemen. Voor de 3 maandagen is een externe invalkracht 
gevonden: Michelle Groothuis.  
 
Musicaltheater 
In de afgelopen paar maanden heeft TM Music Musicaltheater aangeboden aan leerlingen in de 
leeftijd van 8 tot 14 jaar. Op onze school is door leerlingen van onze school en een aantal leerlingen 
van andere scholen hard geoefend aan de mini musical Alice in Wonderland. Hierbij stond zang, dans 
en acteren centraal. Op dinsdag 18 juni om 16.15 uur zal de voorstelling plaatsvinden in de speelzaal 
in onze school. Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om te komen kijken.  
 
Mad Science: 
Afgelopen schooljaar hebben we de professoren van Mad Science op school ontvangen. Zij gaven 
praktische technieklessen op de woensdagmiddag. Hiervoor was veel belangstelling.  
Volgend schooljaar bieden we dit opnieuw aan. Er worden 6 nieuwe workshops gegeven. Informatie 
is te vinden op hun website: https://nederland.madscience.org/ 
Er zijn kosten verbonden aan dit aanbod.  
De data zijn gepland vanaf 25 september tot 13 november. 
In de eerste week na de zomervakantie wordt een show verzorgd voor de groepen 3 tot en met 8, 
waarna de kinderen een informatiebrief meekrijgen. 
  
Parro: 
Binnenkort zal er in de groepen B, 5 en 8 een pilot worden gestart met Parro.  
Parro is een oudercommunicatie-app ontwikkeld door Parnasys, ons huidige administratiesysteem. 
Een voordeel van deze app is dat de benodigde gegevens reeds bekend zijn met behulp van dit 
systeem.  
Met Parro is het voor leerkrachten eenvoudiger om dingen uit de klas te delen met ouders. Door de 
nieuwe AVG-wet is dit een stuk moeilijker geworden. De pilot zal duren tot de zomervakantie, hierna 
wordt er door het team besloten of het een vervolg krijgt. Wilt u alvast meer informatie? Neem 
gerust een kijkje op www.parro.com/ouders 
 
Inloopspreekuur Schoolverpleegkundige: 
Op maandag 1 juli houdt Maud Wassenaar het inloopspreekuur. Bij haar kunt u terecht met diverse 
vragen over: opvoeding, ontwikkeling van uw kind of de controle van ogen.  
Dit is van 8.30- 9.30 uur. Aansluitend zullen er controles op afspraak plaatsvinden. 
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Nieuws van de BSO 

We serveren een warme hap voor de kinderen, van de BSO, die meedoen met de 

avondwandel4daagse. Ouders kunnen hun kind opgeven bij de medewerkster op de groep of 

telefonisch/ via whats-app. 

Kinderen kunnen ook incidentele opvang afnemen bij de BSO. Er wordt dan gewerkt met een 

strippenkaart, met 10 strippen. Meer weten? Mail naar:  info@oqido.nl  

Voor de zomervakantie hebben we een leuk programma gemaakt. We hebben wekelijks een ander 

thema, met verschillende activiteiten; creatief, sport en spel, koken en bakken. En natuurlijk met veel 

vrije tijd, buiten spelen met zand en water. En met kleine uitstapjes met de hele groep.                                                                              

Kinderen van locatie Rekken en kinderen van locatie Menno zullen deze weken samen zijn.              

Wij hebben er zin in. En hopen op fijne weken met jullie allemaal. 

Groeten van Milou, Martine, Joke. 
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