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25 april-  

6 mei 

Meivakantie 

10 mei Schoolfotograaf  

10 mei Sportuurtje  

11 mei Praktisch verkeersexamen groep 7 & 8 

11 & 12 mei Opgave avond 4 daagse in de hal op school  

tussen 8.15-8.30 uur 

13 mei Kleuters bewegen met ouderen  

van de Meergaarden  

17 mei Groep 8 naar de markt met ouderen  

van de Meergaarden 

17 mei  Vergadering medezeggenschapsraad  

Aanvang 19.30 uur  

18 mei Touwtrektoernooi  

19 mei Sportdag groep 6-7-8 

26 & 27 mei Hemelvaartsdag vrij  

31 mei Groep 8 naar de markt met ouderen  

van de Meergaarden 

  

2 juni Menno Moment 

3 juni Onderwijskundige dag groep 1-4 

Deze dag zijn de kinderen uit groep 1 tot en met 4 vrij 

 
 
Schoolzwemmen groep 5 & 6  

In de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie start groep 5 en 6 met 

schoolzwemmen. Het schoolzwemmen start op vrijdag 13 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 vanaf 11.15 uur. De lessen worden gegeven op 

het Vinkennest. Een zwemdiploma is verplicht voor het deelnemen aan deze 

lessen. We gaan op de fiets, dus deze vrijdagen moeten de kinderen op de fiets 

naar school komen. Ouders worden verder geïnformeerd door middel van een mailing. 

 



Schoolfotograaf 

Foto Koch zal wederom de schoolfoto's verzorgen dit schooljaar. Zij hebben een aantrekkelijk actie 

waarbij de groepsfoto gratis is indien deze binnen de gestelde termijn wordt besteld. 

Tip voor de kinderen: draag fleurige kleding deze dag. 

Na enkele weken worden kaarten uitgedeeld op school waarop een inlogcode staat. Bestellen van de 
foto’s gebeurt online door uzelf. In de bijlage vindt u hierover de volledige informatie. 

 

Touwtrektoernooi  

Op woensdag 18 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 groep 6-7-8 

Op donderdag 19 mei is de jaarlijkse sportdag. Een sportieve dag met volop leuke activiteiten. Dit 

jaar heeft de sportcommissie gekozen voor dezelfde locatie als bij de sportdag in 2019, 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 onder begeleiding 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. 

 

Avond-4-daagse  

Dit jaar wordt er weer een avond-4-daagse georganiseerd in Eibergen.  

Deze wordt gehouden van 13 tot en met 17 juni. In de bijlage vindt u meer 

informatie hierover. Deze brief wordt na de meivakantie op papier 

uitgedeeld aan de oudsten per gezin.  

Op 11 en 12 mei tussen 8.15 - 8.30 uur is het mogelijk om op te geven in de hal van school. 

 

Sportuurtje Oqido en Sport Federatie Berkelland 

Oqido en SFB organiseren samen een aantal sportuurtjes. Kinderen die lid zijn bij Oqido sporten 

gratis mee. Voor alle andere schoolkinderen zijn de kosten 1,50 per kind. Opgave is wel nodig: dit kan 

bij één van de leidsters van de BSO. Op 10 mei vindt het sportuurtje plaats van 15.30-16.30 uur en 

het thema is ‘levend stratego’. 

 



Menno Moment 

Op donderdag 2 juni vindt het Menno moment plaats in het 
Openluchttheater.  

Dit jaar is het thema “Alle kleuren van de regenboog”.  

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. U kunt van te voren 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 23 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? 

Oproep: 

Mocht u nog mooie grote lappen effen stof voor ons hebben in een kleur van de regenboog, dan zijn 
wij daar erg blij mee. Die kunnen we goed gebruiken voor de aankleding van het Open Lucht Theater. 

Ze mogen worden afgegeven op school. 

 

Inloop: groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 werken wij met een inloop. De kinderen kunnen tussen 8.15 en 8.30u worden 

gebracht. De kinderen spelen tijdens de inloop met materialen uit de kasten. Om 8.30u beginnen we 

echt met het programma. Vanaf 8.15u bent u welkom.  

Mocht u uw kind toch eerder willen brengen dan bieden wij op school de mogelijkheid tot 

voorschoolse opvang (VSO), door Oqido. Daar zijn de kinderen dagelijks welkom vanaf 7.00u. 

 

Verkeersveiligheid 

 

Een gele streep betekent dat hier geen auto's en fietsen 

geparkeerd mogen worden. Hierdoor blijft de weg open, vrij en 

overzichtelijk voor het verkeer. Daarbij geven we ook het advies 

om bij het wegrijden, niet langs de poort/uitgang te gaan, maar 

rond te rijden zodat iedereen veilig het plein kan verlaten. 

 

 



Pleinwerkzaamheden 

De komende periode zijn er opnieuw werkzaamheden op het plein 

gepland. Deze zaterdag zal een wilgentenen hut worden opgebouwd. De 

volgende stap wordt het aanleggen van het straatwerk van ons 

Noaberpad.  

Er zijn diverse aanmeldingen gekomen op de oproep voor hulp. Heel fijn!  

Daarbij zijn de kinderen uit groep 5 en 6 druk met de groente. Na het 

zaaien groeiden er mooie plantjes in de kweekbakken. Na de vakantie 

hopen we ze te kunnen planten in onze eigen moestuin. 

 

Veiligheidsonderzoeken leerlingen 

De leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 hebben een enquête ingevuld rondom de sociale veiligheid. 

Hierin geven de leerlingen antwoord op vragen over pesten en het gevoel van veiligheid. Het 

schoolrapport dat we hebben ontvangen geeft ook informatie over het gevoel van welzijn van de 

kinderen: gaan ze met plezier naar school, weten de kinderen het verschil tussen plagen en pesten 

en wat ze moeten doen als er gepest wordt. De vragen en uitkomsten geven de groepsleerkrachten 

handreikingen om in de lessen sociaal emotionele ontwikkeling mee te nemen. Het komend jaar mag 

obs Menno ter Braak zich wederom een ‘veilige school’ noemen, het certificaat zullen we ophangen 

zodra deze binnen is. 

 

 

Vormingsonderwijs: GVO en HVO groep 7 en 8 schooljaar 

2022-2023 

“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 2022-2023 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. 
 

Aankondiging schoolreisjes en kampen  

Groep 1 en 2: Dinsdag 21 juni - 't Höfke Bentelo 

Groep 3 en 4: Donderdag 9 juni – De Waarbeek, Hengelo 

Groep 5 en 6: Donderdag 9 juni - Burgers’ Zoo, Arnhem 

Groep 7: Woensdag 8 juni, donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni 2022.  

Groep 8: woensdag 29 juni, donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 

Meer informatie volgt t.z.t. 


