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Meivakantie

4 mei herdenking

Een aantal leerlingen van groep 8
gaan naar de markt met bewoners
van de Meergaarden.
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9 Estinealezen 10.30 - 11.30 uur
10
11
12 Moederdag!
13
14 Schoolreisje groep 5 en 6
15 Jeugdarts GGD vanaf 11.00 uur
Touwtrektoernooi groep 5 t/m 8
16 Kleuterkriebels 10.45 - 11.45 uur
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Kamp groep 7
Kamp groep 7
Kamp groep 7
Estinealezen 10.30 - 11.30 uur
Sportdag groep 6 t/m 8

24
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28 Menno Moment
29 Ok dag groep A t/m 8
Alle kinderen zijn vrij
30 Hemelvaart
31

Schoolvakanties 2019 2020
Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Pasen
13 april 2020
Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2020 (inclusief bevrijdingsdag)
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020

In het directieoverleg Eibergen is het vakantie voorstel besproken. Het basisonderwijs houdt
dit schema aan. Het Assink wijkt in de meivakantie hiervan af, in verband met de
schoolexamens die in mei gepland zijn.
Aankondiging schoolreisjes
Groep A en B donderdag 20 juni
Groep 3 en 4: dinsdag 11 juni
Groep 8: 3, 4 en 5 juni
Groep 5 en 6: dinsdag 14 mei
Kamp:
Van 20 t/m 22 mei is het schoolkamp van groep 7. Meer informatie volgt via mail.
Ouderhulplijst:
De komende periode vragen we uw hulp bij de volgende activiteiten:
Taak:
Wanneer:
Voor wie:
Contactpersoon:
Touwtrektoernooi

Woensdag
15 mei

5 t/m8

Nicole@mennoterbraakschool.nl
Nicole Paul groep 7

Sportdag

Donderdag
23 mei

6 t/m8

Nicole@mennoterbraakschool.nl
Nicole Paul groep 7

Dinsdag
28 mei

Hele school

Opgeven kan via:
kimbeusink@gmail.com

3 tot en met
7 juni

Hele school

Judith Ikink en Susan Boonstra
Jikinkholweg@gmail.com

Vanaf
vrijdag 10
mei, iedere
vrijdag.

Groep 5 en 6

Tjomme@mennoterbraakschool.nl
Tjomme Oonk groep 5

2 ouders voor de
catering
Hulpouders Menno
Moment
Klaarzetten, versieren
Alle hulp is welkom, er
is altijd heel veel te
doen!
Avond 4 daagse
Meelopen
Schenken ranja
(zie infobrief)
Meefietsen
Schoolzwemmen

Touwtrektoernooi
Op woensdag 15 mei vindt het volgende sporttoernooi plaats, namelijk touwtrekken.
Dit is op het sportcomplex van de touwtrekvereniging aan de Haaksbergseweg net buiten Eibergen.
De leerlingen kunnen deelnemen vanaf groep 5. Uw kind kan zich bij de eigen leerkracht opgeven.
Heeft uw kind zich opgegeven, dan volgt nadere informatie via de mail.

Sportdag
Op donderdag 23 mei is de jaarlijkse sportdag. Een sportieve dag met volop leuke activiteiten. Dit
jaar heeft de sportcommissie gekozen voor een andere locatie, namelijk ’t Vinkennest. Hier gaan de
kinderen van groep 6 t/m 8 verschillende activiteiten doen in het water maar ook op het veld. Om de
veiligheid te waarborgen is het voor ons erg belangrijk om te weten of er kinderen zijn die geen
zwemdiploma hebben. Dit graag doorgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
‘s Ochtends verzamelen de kinderen om 8.15 uur op school en fietsen ze vanaf school naar ‘t
Vinkennest. De activiteiten duren tot ongeveer 14.15 uur. De kinderen gaan op eigen gelegenheid
naar huis. Wilt u dat uw kind met de leerkracht terug naar school fietst, dan graag bij de leerkracht
aangeven.
We hebben 2 ouders nodig voor de catering. Wie heeft zin en tijd om te helpen?
Menno Moment
Op dinsdag 28 mei vindt het Menno moment plaats in het
Openluchttheater.
Dit jaar is het thema “Ik hou van Holland”.
Het wordt een feestelijke avond waarbij er optredens zijn van de
kinderen voor ouders/verzorgers/opa’s en oma’s en alle andere
belangstellenden.
De kinderen worden om 18.00 uur op school verwacht om vervolgens gezamenlijk naar het
Openluchttheater te lopen. Om 18.30 uur zullen we starten. In tegenstelling tot andere jaren kunt u
dit jaar vast een plekje zoeken in het Openluchttheater.
Het zou fijn zijn als entreekaarten al zijn gekocht, vooraf op school. Dat bevordert de doorstroming
bij de ingang.
Kinderen van school mogen gratis naar binnen, ieder ander betaalt € 3,00. Kaarten zijn vanaf
maandag 20 mei op school te koop. De kaartverkoop is in de hal, voor schooltijd van 8.15-8.30 uur.
Aan de kassa betaalt u 3,50 euro voor een kaartje.
Deze Menno avond is er ook een verloting met leuke prijzen voor de kinderen. We maken er weer
een fijne avond van! U komt toch ook?
Ouderbetrokkenheidsonderzoek
Het doel van het ouderbetrokkenheidsonderzoek is het bieden van inzicht in de verschillende
dimensies van ouderbetrokkenheid en op welke punten de school het beleid (en de uitvoering
ervan) kan aanscherpen.
75 enquêtes zijn ingevuld door de ouders en zij waarderen de school met een gemiddeld cijfer van
8,1
De gemiddelde ouderbetrokkenheidsscore is 81
Ouders voelen zich zeer betrokken bij de school. Er wordt in het onderzoek onderscheid gemaakt in
4 dimensies: ondersteunen, verbinden, participeren en beleving.
Het verbinden scoort hierbij het hoogst op het onderdeel gastvrijheid.
Daarnaast wordt als sterk punt gezien:
 het welzijn van het kind
 de relatie tussen school en ouders
 veiligheid
Dit onderzoek geeft geen ontwikkelpunten aan.
We zijn enorm blij dat de ouders zich op deze wijze betrokken voelen bij de school en ons op de
bovenstaande punten waarderen.
Het onderdeel ‘schoolkeuze’ geeft aan om welke reden u onze school heeft gekozen:

De top drie is: het onderwijsconcept, gastvrijheid en richting van de school.
Bij de vragen over het imago van onze school komt het hoogst uit:
 Laagdrempelig
 Gastvrij
 Voel mij welkom
 Aanbevelen
Met een score van 77 (op een schaal van 0-100) is het onderscheidend vermogen de laagst scorende
typering. Dit punt hebben we in de MR besproken en nemen we mee in het teamoverleg.
Er zijn diverse individuele opmerkingen gemaakt die ook meegenomen worden binnen het team.
Komen hier ontwikkelpunten uit, dan zullen we dit met u communiceren.
Veiligheidsonderzoeken groep 6,7,8
In de afgelopen periode hebben de kinderen uit de bovenbouwgroepen een digitale enquête
ingevuld over de veiligheidsbeleving en pestgedrag op school. Op basis van de resultaten kijken we
naar ons veiligheidsbeleid en op welke punten we dit kunnen verbeteren en waar de sterke kanten
liggen.
De uitkomsten per groep zijn besproken met directie/intern begeleider en de groepsleerkrachten.
Hieruit zijn actiepunten geformuleerd.
Het schoolrapport is besproken in het team en de MR.
De uitslag is dit jaar: 1% van de leerlingen geeft aan gepest te worden. Dit ligt ruim onder het
landelijk gemiddelde.
Formatie 2019 2020
In deze periode wordt duidelijk hoeveel leerlingen aangemeld worden/zijn in het nieuwe schooljaar.
Op basis van deze aantallen wordt de formatie toegekend aan de school.
In ons geval betekent het leerlingenaantal (zoals dit nu bekend is) dat we 7 groepen kunnen
formeren. In het teamoverleg is hierover gesproken: we zien een aantal nadelen als we met 7
groepen starten.
We hebben daarom besloten om de werkdruk gelden van het volgende schooljaar in te zetten voor
het formeren van de 8e groep. Volgend schooljaar zullen we dus starten met 2 kleutergroepen en
vervolgens enkele groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8.
In het schoolformatieplan worden de organisatie en te maken keuzes verder uitgewerkt.
Dit plan zal in de MR besproken worden.
De invulling welke leerkracht voor welke groep komt te staan zal ook hierin worden beschreven.
Zodra dit bekend is delen we dit met u als ouder.
Medezeggenschapsraad
Op 8 april is er tijdens de MR vergadering gesproken over verschillende zaken die momenteel spelen
binnen onze school: formatie, het werkverdelingsplan, het schoolplan, het
ouderbetrokkenheidsonderzoek en het veiligheidsonderzoek dat afgenomen is bij de kinderen van
groep 6 t/m 8. Ook hebben wij op deze avond samen met de OR gesproken over de invulling van een
ouderavond volgend schooljaar.
Op 13 mei om 19.30 staat de volgende vergadering gepland. Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u
zich aanmelden via mr@mennoterbraakschool.nl

Ouderraad
De ouderraad is de afgelopen tijd druk geweest met de organisatie van diverse activiteiten en acties.
De NL Doet actie heeft ervoor gezorgd dat er diverse klussen opgepakt zijn. Door de grote opkomst
van de helpende ouders is er veel werk verzet. Fijn!
Er zullen nog (verf-)werkzaamheden afgemaakt moeten worden, dus hopelijk vinden we daar nog
vrijwilligers voor.
De ei verkoopactie is in dezelfde periode gehouden als de sponsorloop. Hoewel dit natuurlijk niet
ideaal is, kunnen we toch spreken van 2 geslaagde acties.
De opbrengst van de sponsorloop wordt gebruikt voor materiaal binnen en buiten.
Vormingsonderwijs: GVO en HVO groep 7 en 8 schooljaar 2019-2020
“Ook kinderen hebben levensvragen.” Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen antwoord
op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad,
mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk gaan of juist
niet. En waarom we bijvoorbeeld kerstmis vieren….
Dienstencentrum GVO en HVO biedt ook voor het schooljaar 2019-2020 lessen aan:
In groep 7 zijn de kinderen in de gelegenheid een lesuur per week deel te nemen aan lessen over
godsdienstig vormingsonderwijs. Dit is het zgn. GVO.
In groep 8 krijgen de kinderen lessen in Humanistisch Vormend Onderwijs. Het zgn. HVO.
Zowel het GVO als HVO wordt door extern deskundige en gekwalificeerde personen onderwezen.
In de bijlage vindt u aanvullende informatie.
Ouders die niet willen dat hun kinderen deze lessen volgen dienen dit, voor aanvang van het
schooljaar, aan de leerkracht(en) kenbaar te maken.
Schoolzwemmen
In de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie start groep 5 en 6 met schoolzwemmen.
Het schoolzwemmen start op vrijdag 10 mei, en zal op iedere vrijdag zijn tot de zomervakantie. De
les van groep 6 zal zijn van 10.45 uur tot 11.15 uur, groep 5 zal zwemmen van 11.15 uur tot 12.00
uur. De lessen worden gegeven op het Vinkennest. Een zwemdiploma is verplicht voor het
deelnemen aan deze lessen. Ouders worden verder geïnformeerd door middel van een mailing.
Nieuws van de BSO
Op zaterdag 18 mei wordt er bij Kindercentrum
Oqido een kindermarkt georganiseerd.
Van 10 uur tot 13 uur. Op onze locatie aan de Lariksweg.
Er kan alles op het gebied van kinderen worden aangeboden. Tweedehandskleding of nieuwe
kleding, speelgoed, handgemaakte spullen.
Op de markt kan er geknutseld, gesmikkeld en gespeeld worden. Ook de kinderen van de Menno zijn
welkom om op de markt te komen staan.
Aanmelden moet vooraf via de mail: info@oqido.nl
Je reserveert een plek van 4 meter voor € 15 per kraam ( je mag met meer personen delen)
Ook kan je een plek van 2 meter reserveren a € 10,Op de poster op ons infobord staan alle details.
Kom gerust binnen lopen.
Heb je wel iets wat je kwijt wilt, maar je kan niet een hele (of halve) kraam vullen? Dan mag je je
spullen ook op school inleveren bij juf Marjan. We gaan dan kijken of er voldoende spullen zijn om
ook een kraam te vullen namens de Menno.

In de meivakantie bieden wij een gevarieerd programma aan. Het aanbod van activiteiten bestaat oa
uit; beweegspellen, creativiteit, een uitstapje, samen bakken en natuurlijk fijn spelen.
4 mei herdenking
Dit jaar verleent onze school medewerking aan de 4 mei herdenking in Eibergen. Enkele kinderen uit
groep 7 en 8 lezen een gedicht voor. De herdenking en kranslegging zullen bij het Monument aan de
Wilhelmweg plaatsvinden.

