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Menno Moment 2022
Onderwijskundige dag groep 1 t/m 4
De leerlingen uit deze groepen zijn vrij
Groepen 5 en 6 laten dansjes zien bij de
Meergaarden
2e Pinksterdag
Alle leerlingen zijn vrij
Schoolkamp groep 7
Schoolreisjes groep 3 en 4, groep 5 en 6
Avondvierdaagse
Groep 3 en 4 gaan liedjes zingen bij
de Meergaarden
Technieklokaal groep 7
Schoolreisje groep 1 en 2
Rapportfolio mee naar huis
Bewegen met ouderen
Wijkdag
Doordraaimiddag
Modderdag: groep 1 en 2
Vergadering medezeggenschapsraad
Met bezoek van college van bestuur: Henri
Soepenberg
Schoolkamp groep 8
Schoonmaakweek
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag
Onderwijskundige dag
Alle leerlingen zijn vrij

Schoolreisje groepen 1 en 2
Op dinsdag 21 juni gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje
naar 't Höfke in Bentelo. We gaan met auto's. Ouders die
meerijden krijgen binnenkort nog een aparte mail. Wat fijn dat
we genoeg ouders hebben geworden om mee te rijden.
We vertrekken om 9.00u en verwachten om 14.30u weer
terug op school te zijn. De kinderen mogen zelf fruit
meenemen of een kleine snack voor tussendoor. Wij zorgen
voor voldoende drinken. De kinderen krijgen tussen de middag
een patatje met een snack. Mocht u kind dit niet lusten kunt u
dan een extra boterham meegeven?
Het is fijn om wat reservekleding mee te geven. Dit kan gewoon in de eigen rugzak meegenomen
worden. Bij warm weer graag thuis insmeren of meenemen. Wij zorgen zelf ook voor
zonnebrandcrème.
Op de dag van het schoolreisje zorgt u zelf voor een stoelverhoger, deze neemt u mee naar school
graag voorzien van naam.
Wij hebben er al heel veel zin in!

Schoolreisje groepen 3 en 4
Op donderdag 9 juni gaan de groepen 3 en 4 op schoolreisje naar de
Waarbeek in Hengelo. Ook dit jaar gaan we met auto’s. Wat fijn dat
we zoveel ouders bereid hebben gevonden om ons te brengen en te
halen.
We vertrekken rond 9.30 uur vanaf school en zullen rond
14.30/14.45 uur weer terug zijn.
De kinderen krijgen tussen de middag een patatje en er is onbeperkt
ranja voor iedereen.

Om alvast wat voorpret op te doen, kan op de volgende site gekeken worden:
https://www.waarbeek.nl/
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.

Schoolreisje groepen 5 & 6
Op donderdag 9 juni gaan de groepen 5 & 6 op schoolreisje naar Burgers’
Zoo in Arnhem. We aan met de bus richting de dierentuin.
De bus vertrekt om 8.45 uur vanaf de parkeerplaats bij de Pickerhal. Rond
16.00 uur zullen we hier ook weer terugkomen. In het park krijgen de
leerlingen patat met iets lekkers krijgen, daarnaast krijgen we hier ook iets
te drinken bij.

Plein Project
Project ‘het meerplein’ vordert achter de schermen gestaag.
Sjaantje de Koe is gerestaureerd en ze ziet er weer prachtig uit!. Ze krijgt binnenkort een mooie plek
voor de school. Grote dank aan dhr. Forkink (opa van Lynn en Duuk) die dit belangeloos voor ons
heeft gedaan!
Er is een commissie samengesteld die zich bezighoudt met de financiën en de aanvraag van
subsidies. De eerste stap is gezet: er is een aanvraag ingediend bij het Noaberfonds van de gemeente
Berkelland. Om de aanvraag kracht bij te zetten, hebben we handtekeningen verzameld van onze
buurtbewoners. Hierin geven zij aan onze plannen te ondersteunen. Ruim 50 handtekeningen zijn
gezet. Daarbij heeft ook woonzorgcentrum ‘de Meergaarden’ een waardevolle aanbevelingsbrief
geschreven. Binnenkort hopen we ons plan te mogen presenteren voor de commissie...
Inmiddels kleurt het plein groen: de wilgentakken komen mooi uit en de moestuin is gevuld. We
kunnen niet wachten met het eten van de eerste aardbeien.

Wijkdag 25 juni
De gezamenlijke basisscholen, kinderopvangorganisaties Oqido en Human Kind, de Eibergse
Sportfederatie en Beweegwijs organiseren op zaterdag 25 juni een wijkdag. Op deze dag is er van
10.00-13.00 uur van alles te beleven op het gebied van sport en cultuur op de diverse locaties in
Eibergen. Deze dag is voor jong en oud... Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Doordraaimiddag
Op 28 juni houden we onze doordraaimiddag. Op deze middag gaan de kinderen kennismaken in hun
nieuwe groep en de ‘nieuwe’ leerkrachten. De peuters die in zomervakantie (of net erna) 4 jaar
worden, zijn ook uitgenodigd deze middag te komen kijken in hun nieuwe groep. Op deze middag zijn
de leerlingen van groep 8 vrij.
Schoolkamp groep 8
Woensdag 29 juni t/m vrijdag 1 juli gaat groep 8 op kamp naar Vierhouten.
Kinderen en ouders krijgen hierover informatie via de leerkracht.

10 minuten gesprekken
In de week van 27 juni tot en met 1 juli vinden de laatste 10 minutengesprekken plaats. Deze
gesprekken 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.
Afscheid groep 8
Op dinsdag 5 juli nemen we afscheid van groep 8. De groep is druk aan het oefenen voor het
opvoeren van een musical. Dit optreden vindt plaats in Theater Berkelland (voorheen 't Spieker).
Aansluitend zal op school de avond worden voortgezet. De ouders van groep 8 krijgen hierover nader
bericht.

