
 

Infobulletin Mei 2018 
 

 

1 Meivakantie t/m 13 mei 17 Estinea lezen 10.30 – 11.30 uur.  
Groep 8 Technieklokaal 
Schoolkamp groep 7 

2  18 Schoolkamp groep 7 

3  19  

4  20  

5  21 2e pinksterdag vrij 

6  22  

7  23 Open Podium 

8  24 Schoolreisje Groep A/B 

9  25 Een aantal bewoners van de 
Meergaarden komen bewegen met de 
kleuters. 

10  26  

11  27  

12  28 Schoolkamp groep 8 

13  29 Schoolkamp groep 8 
Schoolreisje groep 5 en 6 

14 Deze week kledinginzameling tot 
donderdag 9.00 uur! 

30 Schoolkamp groep 8 
Kennismaking op het Assink groep 8 
STAKING! Alle leerlingen zijn vrij. 

15 Een aantal leerlingen van groep 8 gaan 
met bewoners van de Meergaarden naar 
de markt. 

31 KLEUTERKRIEBELS 10.45-11.45 UUR 
Sportdag groep 6 t/m 8 
Schoolreisje Groep 3 en 4 

16 Touwtrektoernooi groep 5 t/m 8 
Schoolkamp groep 7 

  

  



Ouderhulplijst: 

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

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 
Markt Meergaarden 
Groep 8 

Di 15 mei 
Vanaf 9:45  

Groepje 
leerlingen uit 
groep 8 

roeljan@mennoterbraakschool.nl 
 

Technieklokaal 
Groep 8 
 

Do 17 mei Groep 8 8.30 – 11.30 uur, alleen brengen 
en halen 
roeljan@mennoterbraakschool.nl 
 

Touwtrektoernooi Wo 16 mei Groep 5 t/m 8 nicole@mennoterbraakschool.nl 
 

Sportdag Do 31 mei Groep 6/7/8 nicole@mennoterbraakschool.nl 
 

Avondvierdaagse 
-Meelopen (diverse 
afstanden)  
-ranja schenken 

4 t/m 8 juni schoolactiviteit maarten-elke@zonnet.nl  
 

Hulpouders Menno 
Moment 
Klaarzetten, 
versieren 
Alle hulp is welkom, 
er is altijd heel veel te 
doen! 

Do 21 Juni 
Overdag onder 
schooltijd en/of   
’s avonds 

Alle groepen Opgeven kan via: 
kimbeusink@gmail.com  

 
Nieuwe leerlingen: 
Esmee begint met wennen in groep B. Wij wensen haar heel veel plezier bij ons op school.  
 

Nieuws vanuit het personeel 
Barbara Berends is bevallen van een dochter. Ze heeft de naam Nana Jazz gekregen. We wensen haar 
en Rogier heel veel geluk samen. 
Roeljan van den Berg zal de komende tijd een poosje met ziekteverlof gaan. Er is een knieoperatie 
gepland, waarvan het herstel langere tijd zal duren. Op dit moment wordt er gezocht naar goede 
inval, om de periode op te vangen waarin hij niet aanwezig zal zijn. Zodra we de invulling definitief 
hebben, zullen we de betrokken ouders hierover berichten. 
 
Touwtrektoernooi: 
Op woensdag 16 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.     
 
Kledinginzameling Re Share 
De eerste week na de vakantie kunt u elke dag uw zakken met kleding inleveren op school. 
Donderdag 17 mei om 9.00 uur wordt het opgehaald. Wij verzamelen dit voor de organisatie Re 
Share. De school krijgt hiervoor een vergoeding, die ten gunste komt van de ouderraad. De laatste 
jaren is de opbrengst minimaal geweest, waardoor we wellicht moeten stoppen met deze actie.  
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Vandaar de oproep om uw oude en gebruikte kleding in te leveren!  
 
Schoolkamp groep 7 
Van 16 t/m 18 mei is het schoolkamp van groep 7. Meer informatie volgt via mail. 
 
Open podium: 
Deze keer staan alle kinderen van de groepen A en B op het podium en zingen samen een paar liedjes 
samen met muziekjuf Milou. Alle ouders zijn welkom om te komen kijken op het grote plein. 
Aanvang: 11.45 uur 
 
Schoolreisje groep A en B 
Op 24 mei gaan de kleuters op schoolreisje. Hierover ontvangt u nadere informatie. 
 
Schoolkamp groep 8 
Vanaf maandag 28 mei t/m 30 mei gaat groep 8 op kamp. Meer informatie volgt via de mail. 
 
Schoolreisje groep 5 en 6 
Op 29 mei gaan de groepen 5 en 6  op schoolreisje. Hierover ontvangt u nadere informatie. 
 
Staken 
Op woensdag 30 mei is er een staking gepland. Hierover heeft u via mail al informatie ontvangen. Het 
kamp van groep 8 gaat wel door. 
 
Sportdag groep 6 t/m 8 
Op donderdag 31 mei is de jaarlijkse Eibergse sportdag. De leerlingen van groep 6 t/m 8 fietsen 
‘s ochtends vanaf school naar sportpark de Bijenkamp. De sportdag bestaat uit de onderdelen 
atletiek, een minikamp en een sportkennismaking/sportexperience.  
Om 14.30 uur is de sportdag afgelopen en rond 15.15 uur zijn de kinderen terug op school.  
Wie heeft er zin en tijd om te helpen? 
 
Schoolreisje groep 3 en 4 
Op 31 mei gaan de groepen 3 en 4 op schoolreisje. Hierover ontvangt u nadere informatie. 
 
GVO en HVO groep 7 en 8 schooljaar 2018-2019 
“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 2018-2019 lessen aan: 
In groep 7 zijn de kinderen in de gelegenheid een uur 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. 
Op www.gvoenhvo.nl vindt u alle informatie over Humanistisch en Godsdienstig Vormingsonderwijs 
op openbare basisscholen.  
Ouders die niet willen dat hun kinderen deze lessen volgen dienen dit, voor aanvang van het 
schooljaar, aan de leerkracht(en) kenbaar te maken. 
 
  



Medezeggenschapsraad 

Op 19 april is er een MR vergadering geweest. Tijdens deze avond is er onder andere gesproken over 

werkdrukverlaging en de formatie voor volgend jaar. Daarnaast is er kort gesproken over de 

financiën van de ouderraad.  

Op 22 mei om 19.30 uur vindt de volgende MR vergadering plaats. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, 

kunt u zich aanmelden via mr@mennoterbraakschool.nl  

 

Nieuws van de BSO: 

Deze meivakantie is de BSO ook geopend. Wij gaan er weer gezellige weken van maken met 

verschillende activiteiten.  

Wist u al, dat wij na de meivakantie Vroege opvang aanbieden vanaf 7:00 uur ’s Ochtends… 

De kinderen mogen dan op de BSO komen ontbijten en worden door ons naar de klas gebracht. 

Wilt u hier meer informatie over, dan mag u altijd informeren.  

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe! 

 

Schoolvakanties 2018 2019 

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is vastgesteld. Het ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie 22 oktober tot en met 26 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 25 februari tot en met 1 maart 2019  

Meivakantie 22 april tot en met 3 mei 2019 (inclusief Pasen en Koningsdag)  

Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

Pinksteren 10 juni 2019 

Zomervakantie 15 juli tot en met 23 augustus 2019 
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