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Ouderhulplijst: 

De afgelopen maand hebben we wederom op uw hulp kunnen rekenen. Iedereen hartelijk bedankt 

voor de tijd en inzet!  

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

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Technieklokaal 
Groep 8 
 

Do 8 maart 
Do 17 mei 

Groep 8 8.30 – 11.30 uur, alleen brengen 
en halen 
roeljan@mennoterbraakschool.nl 
 

schoonmaakavond Donderdag 22 
maart 18.00 – 
20.30 uur 

Alle groepen Opgeven bij de eigen leerkracht 

Open huis voor 
nieuwe ouders 
-Koffie/ranjaschenken 
-Rondleiden  
 

Donderdag  
29 maart 
17.00-19.00 uur 

 Marjan Wolterink 
directie@mennoterbraakschool.nl 
 

Taalproject: 
Versieren 
 
Klaarzetten 
Tentoonstelling 
 
Opruimen 

 
5 maart (8.30 uur) 
  
20 maart (13.00 
uur)  
 
23 maart (8.30 
uur) 
 

Schoolactiviteit Brigit vd Holst 
OR lid 
brigitvanderholst@icloud.com 

NL Doet klusdag op 
het plein 
Onderhoud toestellen 
Verven  
 

Zaterdag 10 maart 
9.00-15.00 uur 

schoolactiviteit Engelien Fels 
OR lid 
efels@hotmail.com  
 

Koningsspelen     

    

 
Nieuwe Leerlingen: 
Florian Schotman begint met wennen in groep A. Wij wensen hem heel veel plezier bij ons op school.  
 
Taalproject: 
Van 5 t/m 23 maart houden we weer ons jaarlijkse taalproject. Met dit jaar het thema Annie M.G. 
Schmidt. De boeken en films van Annie staan bekend om haar leuke, vrolijke en gekke karakters die 
in haar vele boeken naar voren komen.  We openen het taalproject met een voorstelling over deze 
karakters. De voorstelling zit vol met liedjes, typetjes en grapjes. U kunt klikken op de volgende link 
om een beeld van de voorstelling te krijgen: 
http://www.sttprodukties.nl/voorstelling/65/liever-een-beetje-gek-annie-mg-
schmidt/schoolvoorstelling 
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De opening zal worden gehouden in de Huve.  De groepen A t/m 4 zijn aan het einde van de ochtend 
aan de beurt en de groepen 5 t/m 8 aan het begin van de middag. 
Tijdens het project zullen we werken aan allerlei taalproducten die uiteindelijk worden tentoon- 
gesteld op dinsdag 20 maart van 16.00 – 17.00 uur. Tevens worden dan de genomineerde werkjes 
bekend gemaakt. 
Op donderdag 22 maart is de uitreiking van de medailles en de dikke duim. De ouders van de 
kinderen die een medaille krijgen, worden uitgenodigd. 
 
NL doet: 
De OR heeft zich aangemeld voor deze Nationale Klusdag. Er zullen diverse klussen worden opgepakt, 
zoals het plaatsen van de voetbaldoeltjes die zijn aangeschaft van het sponsorgeld. Ook zullen de 
speeltoestellen worden schoongemaakt, geverfd enz. enz. We hopen op een grote opkomst, zodat 
ons plein er weer top uitziet! 
 
Schoolfotograaf: 
Wat vroeger dan we gewend zijn, maar inmiddels is de fotograaf gepland op 13 en 14 maart.  
Tip: draag fleurige kleding deze beide dagen. 
 
Wandelen voor water 
Dit schooljaar doen we met groep 7 en 8 mee met de actie: Wandelen voor water. 
Wandelen voor Water is een sponsorloop waarbij geld ingezameld wordt voor een waterproject van 
ZOA. De Rotary heeft de organisatie in handen voor alle basisscholen in Eibergen. 
Het is niet zó maar een sponsorloop: de kinderen dragen tijdens het traject van zes kilometer zelf zes 
liter water mee in een rugzak (die krijgen ze van ZOA). Op deze manier ervaren ze zelf hoe het is om 
met water te moeten lopen, zoals leeftijdsgenootjes in veel landen dat dagelijks moeten doen.  
Tijdens de gastles op dinsdag 6 maart door een vrijwilliger van ZOA hebben de kinderen nagedacht 
over het  belang van schoon drinkwater en hygiëne. Ze hebben gehoord over het project waarvoor 
de opbrengst van de actie bestemd is en uitleg gekregen over de sponsorloop. Vervolgens zullen 
sponsorformulieren worden uitgedeeld waarmee de kinderen sponsoren kunnen zoeken binnen 
familie en kennissenkring. Op woensdag 21 maart zullen we daadwerkelijk gaan lopen.  
 
Voetbaltoernooi: 
Op woensdag 11 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats.    
De aanvangstijd is 13.30 uur. De leerlingen kunnen deelnemen vanaf groep 6. Uw kind kan zich tot en 
met dinsdag 6 maart bij de eigen leerkracht opgeven.   
Heeft uw kind zich opgegeven dan volgt nadere informatie via de mail.     
 
Pleinspelen 
Na de voorjaarsvakantie starten we weer met georganiseerde pleinspelen in de middagpauze. Dit 
doen we net zoals vorig jaar in samenwerking met Sport Federatie Berkelland. De pleinspelen 
worden voor een periode van zes weken op de dinsdag en donderdag aangeboden. Doel hiervan is 
om de leerlingen kennis te laten maken met meer sport- en spelmogelijkheden en hen een fijne 
pauze bieden.  
 
Schoolband 
Op 12 maart start de schoolband met haar 2e ronde. De eerste periode waren er vele drummers 
actief. Na het oefenen hebben ze voor hun eigen groepen opgetreden.  
Dit keer krijgt iedereen die een instrument speelt opnieuw de gelegenheid om samen muziek te 
maken onder leiding van Esli Vogel. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen zich opgeven bij hun 
leerkracht. 
 
  



Schoonmaakavond: 
Donderdag 22 maart willen we de school nogmaals laten blinken.  We zorgen dat alles na het 
taalproject weer lekker fris is voor de leerlingen en ook voor het open huis van 29 maart ziet alles er 
dan weer tiptop uit. We hebben al veel ouders mogen verwelkomen op de vorige avonden en hopen 
ook deze keer weer  schoonmaakhulp te krijgen. Het zou fijn zijn wanneer u zelf een emmer en een 
doek meeneemt. Wij zorgen voor de koffie en de thee met uiteraard iets lekkers! 
 
Goede vrijdag en Pasen: 
Van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april zijn we vrij in verband met Pasen.  
 
Nieuws van BSO De Menno/Oqido 
Open Huis 
 
Op zaterdag 10 maart organiseert Oqido een open huis. Deze dag zullen alle locaties van Oqido open 
zijn van 10 uur tot 12 uur. 
 
U bent samen met uw kind(eren)/familie/vrienden/kennissen van harte welkom om op de locaties 
langs te komen. 
Nieuwe ouders die zich in de maand maart inschrijven ontvangen een leuk presentje. En brengt u als 
ouder nieuwe ouders mee, dan ontvangt u ook een leuk presentje. 
De locaties die geopend zijn: Lariksweg, BSO de Menno en Rekken.  
 
Deze ochtend mag u uw kind op zijn/haar groep komen brengen om een extra ochtend te spelen 
zodat de ‘nieuwe’ ouders een beeld krijgen hoe het gaat op de kinderopvang. 
De groepen die geopend zijn dat zijn de: Rode Eend, Oranje Kikker, Oranje Vis (peuters) en de 
buitenschoolse opvang locaties.  
Bij de groepen hangt een inschrijflijst om uw kind aan te melden, let op, er is beperkt plek.  
 
Met vriendelijke groet, 
Janine Vogel 
Locatiemanager Oqido 
 
Preventie Platvorm Jeugd 
De gemeente Berkelland heeft een bericht uitgedaan over het Preventie Platvorm Jeugd. Deze 
organisatie belegt bijeenkomsten over thema’s met betrekking tot de jeugd. 
Deze eerste bijeenkomst is bedoeld voor ouders van pubers in de leeftijd van 10-16 jaar. De 
deelname is gratis. Deze bijeenkomsten vinden weliswaar plaats in Aalten, maar zijn ook bedoeld 
voor ouders uit Berkelland.  Er wordt geprobeerd dergelijke bijeenkomsten in de toekomst ook in 
Berkelland te houden. 



 


