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

 
Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

NL Doet klusdag in en 
om de school 

Zaterdag 14 maart 
2020  
9.00 - 14.00 uur 

Hele school Engelien Fels (OR lid) 
Efels@hotmail.com 

Verkeersexamen  
Controle posten 

Woensdag 22 
april 

Groep 7 en 8 Nicole Paul 
Nicole@mennoterbraakschool.nl  
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Project 75 jaar bevrijding Eibergen 
Groep 8 start op 3 maart in samenwerking met de Meergaarden het project 75 jaar bevrijding 
Eibergen. 
Op dinsdagmiddag komt Bert Smeenk van de Historische Kring en Stichting “Ik vraag me af” uitleg 
geven over het project. 
Daarna zullen er wekelijks 6 kinderen naar de Meergaarden gaan om in gesprek te gaan met 
bewoners van de Meergaarden over hun ervaringen in WOII. Zij verwerken dit in een verhaal, gedicht 
of verslag. Dit wordt later samengevoegd tot een bundel die de kinderen meekrijgen. 
Tijdens het project wordt er ook een bezoek gebracht aan de schuilhut in het Assinkbos. 
 
Taalproject: 
Op het vorige infobulletin heeft u kunnen lezen over Hans en Monique Hagen die dit jaar gekoppeld 
zijn aan ons taalproject. Het taalproject zal plaatsvinden van dinsdag 3 maart t/m vrijdag 27 maart. 
We starten het project met een workshop van Hans en Monique Hagen die ons enorm zullen 
inspireren om aan de slag te gaan met taal, verhalen en gedichten.  
Mocht u het leuk vinden om bij de workshops aanwezig te zijn dan bent u van harte welkom.  
De ervaring van Hans en Monique is dat wanneer ouders een workshop bijwonen ze geïnspireerd 
raken en gestimuleerd worden om zelf (meer) voor te lezen. 
 
Hieronder kunt u zien wanneer er bij uw kind in de klas een 

workshop is 

Dinsdag 3 maart:                             
10.30 uur: groep A en groep 7                                                
11.30 uur: groep B en groep 8 
 
Woensdag 4 maart 
8.30 uur: groep 3 en groep 5 
9.20 uur: groep 4 en groep 6 
  

We hopen natuurlijk dat er weer heel veel mooie taalproducten worden 
gemaakt. Deze zullen worden gepresenteerd tijdens de tentoonstelling op 
woensdag 25 maart, van 14.00 uur tot 15.00 uur. Tijdens deze 
tentoonstelling zijn ook de nominaties te bekijken die door een jury zullen 
worden beoordeeld. Zij zullen uit de gekozen nominaties een winnaar 
kiezen die de Dikke duim zal winnen.  
Op donderdag 26 maart is de uitreiking van de Dikke duim. Ouders van de 
leerlingen die een medaille gewonnen hebben, krijgen een uitnodiging om 
hierbij aanwezig te zijn. 

 
Boekenmarkt   
Tijdens de tentoonstelling van het Taalproject willen we de leerlingen de mogelijkheid geven om 
eigen boeken die niet meer gelezen worden te verkopen. Hiervoor kun je een kraam reserveren bij 
juf Corine of juf Brenda. Je moet dus zelf zorgen voor boeken om te verkopen en deze zelf vooraf 
prijzen. We hanteren een veelvoud van €0.50. Een kleedje om de kraam aan te kleden is natuurlijk 
wel leuk. 
Ook zal boekhandel Gellekink aanwezig zijn met een boekenkraam om nieuwe boeken te verkopen. 

De prijzen van deze boeken variëren van €5 tot €15. Er is een mobiele pin aanwezig. 
 
Schoolverpleegkundige GGD 
Op donderdag 5 maart zal schoolverpleegkundige Ria Roerdink aanwezig zijn in de ochtend. Van 
8.15-9.00 uur zal zij inloopspreekuur houden. Hier kunt u terecht als u vragen heeft die betrekking 
hebben op voeding, opvoeding, gehoor, zicht enz.   
Aansluitend zullen er controles op afspraak plaatsvinden. 



 
Sportuurtje 
Op 10 maart vindt het sportuurtje van de BSO in samenwerking met SFB plaats.  Dit keer staat 
‘bewegen op muziek’ centraal. Kinderen van school mogen hieraan deelnemen. Opgeven kan bij één 
van de medewerkers van de BSO 
 
Open Podium 
Op 11 maart is er een open podium. Als uw kind hier zich voor heeft opgegeven, krijgt u een 
uitnodiging via mail om hierbij aanwezig ze zijn.  
 
Kleutersportdag 
Dit schooljaar organiseert sportfederatie Berkelland voor de eerste keer een kleutersportdag in de 
Pickerhal. Op woensdag 11 maart zal deze ‘s ochtends onder schooltijd plaatsvinden voor de jongste 
kinderen van de Eibergse basisscholen. Wij hebben ons opgegeven om mee te doen en gaan ervan 
uit dat de kinderen veel plezier zullen beleven aan het samen bewegen en spelen.  
 
NL doet 
“Het Oranje Fonds organiseert op 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, 
weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.” 
Vanaf 9 uur gaan we beginnen met klusjes in en om de school. Het gaat om schilderwerk buiten, 
maar ook opruimen en uitzoeken binnen.  
Ben je in de gelegenheid om te helpen Dan stellen we dit erg op prijs en kunnen we vast rekening 
houden met de catering! 
Hartelijk dank namens de kluscommissie. 
 
Inspectiebezoek 
De inspectie voor onderwijs heeft onze school geselecteerd voor een themabezoek. 
Dit thema is: ‘ruimte in meesterschap’  
In dit onderzoek staat de vraag centraal wat scholen doen om te zorgen voor een wisselwerking 
tussen het met energie werken aan kwaliteitsverbetering enerzijds en een positieve werkbeleving 
anderzijds. De informatie wordt gebruikt voor de publicatie ‘De staat van het onderwijs’ die elk jaar 
verschijnt. Men is op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden... en heeft ons uitgekozen. De inspecteur 
zal onder schooltijd worden rondgeleid en gaat vervolgens met leerkrachten en directie in gesprek. 
Op de site van de onderwijsinspectie zal worden aangegeven dat onze school is bezocht over dit 
onderwerp. 
 
Kleuterkriebels 
19 maart zijn de peuters welkom om een uurtje mee te spelen in groep A. Dit inloop moment is 
vrijblijvend en kosteloos en ook opgave is niet noodzakelijk. We zorgen dat er voldoende koffie en 
thee klaar staat voor de ouders die hun peuter komen brengen.  
 
Ei verkoopactie 
De ouderraad organiseert ook dit jaar weer de ei verkoopactie. In de aanloop naar Pasen (het 2e 
weekend van april) zullen er bestellijsten worden uitgedeeld aan alle leerlingen. De prijzen die 
worden gehanteerd zijn vergelijkbaar met reguliere winkelprijzen! Vorig jaar heeft deze actie een 
mooie opbrengst opgeleverd voor de OR. In de loop van deze maand kunt u de brief met lijst 
verwachten. 
 
Medezeggenschapsraad 
Op de laatste MR vergadering is er gesproken over het vakantierooster van het volgende schooljaar. 
Daarnaast krijgen wij binnenkort een inspectiebezoek en ook daarover is het een en ander toegelicht 
door Marjan. Met enig advies van de oudergeleding hebben we het nieuwe rapport aangepast en dat 



heeft u inmiddels van uw kind kunnen zien. Verder is er nog gesproken over het EKC en de 
huisvesting van verschillende scholen in Eibergen. 
Op 19 februari was er voor de MR een informatiebijeenkomst georganiseerd over de MR en GMR 
statuten en reglementen. Tijdens deze bijeenkomst werd toegelicht welke rechten en zeggenschap 
liggen bij deze organen. Daarbij is de stichting bezig om de statuten en reglementen te herzien. Voor 
de GMR is dit inmiddels afgerond en vastgesteld. Een verandering met de huidige situatie is een 
verkleining van de GMR naar een raad die uit 10 personen zal bestaan.  
De volgende stap is het vaststellen van de MR-reglementen. Dit zal op één van de volgende 
vergaderingen geagendeerd worden. 
De volgende vergadering is op 4 maart om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering zal o.a. de 
schoolbegroting besproken worden. Wilt u een keer aanwezig zijn op een MR-vergadering dan kunt u 
zich aanmelden via mr@mennoterbraakschool.nl.  
Op dinsdag 17 maart organiseert stichting Oponoa een onderwijscafé voor MR-oudergeleding. 
Tijdens deze avond zal het strategisch beleidsplan centraal staan.  
 
Pleinspelen sportfederatie Berkelland 
We hebben goede ervaringen met de pleinspelen die Sportfederatie Berkelland bij ons heeft 
verzorgd. Het komend half jaar willen we dit een meer structureel vervolg geven. Tot de 
zomervakantie zal twee keer per week tijdens de middagpauze spel en sport worden aangeboden. De 
leerlingen van groep 7 en 8 krijgen hierbij tevens een rol. Zij zullen mede de spelen gaan begeleiden. 
De leerlingen zullen daarbij meer verantwoordelijkheid krijgen in het omgaan met/opruimen van de 
materialen en het spel op het plein krijgt een impuls. De startdatum is nog niet bekend, maar zodra 
we meer weten zullen we dit delen. 
 

 
 
Schoolvakanties 2020 2021 
 
Het vakantie rooster van volgend schooljaar is vastgesteld: 
 
Herfstvakantie   19 - 23 oktober 2020 
Kerstvakantie   21 december 2020 – 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie   22 – 26 februari 2021 
Pasen    5 april 2021 
Meivakantie   26 april –7 mei 2021 
Hemelvaart   13 - 14 mei 2021 
Pinksteren    24 mei 2021 
Zomervakantie   12 juli - 20 augustus 2021 
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