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Maart 2023 
 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

7 maart Kleuterkriebels 

8 t/m 24 maart Taalproject 

9 maart Eten en drinken op de Meergaarden 

9 maart Estinea lezen groep 6/7/8 

11 maart NL Doet 

15 maart OR vergadering 

18 maart Wijkdag 

21 maart Bewegen met ouderen van de 

Meergaarden 

21 maart Vergadering medezeggenschapsraad 

28 maart Spelletjes spelen bij de Meergaarden 

28 maart Tentoonstelling Taalproject 

14.15 - 15.00 uur 

29 maart Kleutersportdag 10.30 - 12.00 uur 

30 maart Muziekmarkt groep 4 

30 maart Afsluiting Taalproject met Uitreiking Dikke 

Duim 14.00 uur 

 

Taalproject 

Woensdag 8 maart is de opening van ons Taalproject. 

Het thema van dit jaar is: (fantasie) dieren. De opening vindt 

‘s morgens onder schooltijd plaats en zal, als het weer een 

beetje mee zit, op het grote plein worden geopend door de 

schrijfster en illustrator: Lizelot Versteeg. Zij is hoofdzakelijk 

bekend van de door haar geïllustreerde zoekboeken.  

Lizelot zal 8 en 9 maart workshops verzorgen in alle groepen. 

Hoe leuk is dat! 

26 Maart is er een tentoonstelling met het werk van de 

kinderen, deze begint om 14:15 uur en zal tot 15:00 uur 

duren. Deze dag zal ook de jury het genomineerde werk 

komen beoordelen. Spannend!!!!!  

De afsluiting van het project met de prijsuitreiking is op 30 maart om 14:00 uur, indien 

mogelijk weer op het grote plein. Ouders van de winnaars van de genomineerde kinderen 

worden hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn. Zij krijgen t.z.t een berichtje. Uiteraard zijn ook 

alle andere ouders en verzorgers van harte welkom. 

 



NL DOET 

Op zaterdag 11 maart doen we weer mee met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. 

Hiervoor hebben we een aantal klussen gepland, natuurlijk op en om het plein. 

Dit zullen vooral opruimwerkzaamheden zijn en de voorbereidingen voor het plaatsen van 

de nieuwe schuur. Via de Parro zullen we de hulpoproep opzetten. 

Het is dit keer gepland in de middag: van 13.00-16.00 uur 

 

Een jaar geleden zijn we gestart met dit 

mooie buitenproject en dankzij vele 

vrijwilligers hebben we enorm veel werk 

verzet!  

Zoals het nu gepland is, zal in de 

meivakantie de nieuwe schuur geplaatst 

worden. Hierna zal de oude schuur 

worden afgebroken en wordt er een 

nieuwe speelplek gerealiseerd. 

 

Op maandag 13 maart zullen we  de 

school openen vanuit de nieuwe ingang!  

 

 

 

Kleutersportdag 

Op woensdag 29 maart vindt de kleutersportdag plaats. Deze is van 10.30-12.00 uur in de 

Pickerhal. 

 

Inzameling toners en cartridges 

Heeft u lege cartridges of toners? Op school kunnen deze 

ingeleverd worden.  

Het liefst zonder verpakkingsmateriaal! 

Een volle inzamelingsdoos, levert geld op voor school. 

Helpen jullie mee?  

 

 

Medezeggenschapsraad 

Wilt u een keer een MR vergadering bijwonen, dan kan dat. Meldt u zich even aan via 

mr@mennoterbraakschool.nl 

De eerstvolgende vergadering is op 21 maart. We starten 19.30 uur. 

 

Wijkdag 

Op zaterdag 18 maart vindt de wijkdag plaats. Deze ochtend is voor jong en oud. Er is op 2 

schoolpleinen een divers aanbod op het gebied van sport, creatief, bewegen, enz.  

Onze school is betrokken in de organisatie en voorbereiding, maar is deze editie niet ‘het 

plein’ waarop het plaatsvindt. We hopen dat iedereen gaat kijken en meedoen! 

 

 

 

mailto:mr@mennoterbraakschool.nl


Vakantierooster 2023 2024 

In het directieberaad Eibergen is het vakantierooster opgesteld. Deze is besproken in het team 

en de medezeggenschapsraad, waarna het concept is vastgesteld. Dit vakantierooster is niet 

volledig hetzelfde als het landelijke rooster voor regio midden. Er zijn vastgestelde vakanties, 

zoals bv. de zomervakantie. Er mogelijkheden tot afstemming op lokaal niveau. Hier is binnen 

Eibergen-Neede-Haaksbergen gebruik van gemaakt. Dit maakt dat de herfstvakantie niet 

gelijk valt met regio midden. 

 

Hierbij de data: 

 

Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 2023  

Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024 

Tweede Paasdag: 1 april 2024  

Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 dit is inclusief Koningsdag 

Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024 

Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024  

Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024 

 

Onderwijskundige dag 

Goede Vrijdag: 29 maart 2024  

 

 

 



 


