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STAKEN!
Bezoek boerderij gr. 5
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Deze week schoonmaakmiddagen
10.45-11.45 uur Kleuterkriebels
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19.30 uur Zakelijke ouderavond MR, OR en
thema-avond Mijn Kind Online/social
media
Groep 3 + 4 gaan naar een
Sinterklaasvoorstelling

Een aantal kleuters gaan knutselen met
bewoners van de Meergaarden
Schoen zetten
Wat zit er in de schoen?

Landelijke intocht Sinterklaas

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

Technieklokaal
Borculo

Versieren
Meergaarden voor
kerstviering
Helpen met
sinterklaasviering
Rijden bezoek
boerderij

Wanneer:
Donderdag,
Wekelijks, om de
week of 1x per maand
Het hele schooljaar
11.45-12.45 uur
Dinsdag 12 nov
8.30 brengen
11.30 halen

Voor wie:
Groep B

Contactpersoon:
Corine Roggeveld
Renée te Vaanholt

Groep 7

nicole@mennoerbraakschool.nl

Woensdag 4
december

Hele school

renee@mennoterbraakschool.nl

Donderdag 5
december
Donderdag 7
november
10.00 uur

Hele school

tjomme@mennoterbraakschool.nl

Groep 5

tjomme@mennoterbraakschool.nl

Staking 6 november
Zoals aangekondigd per mail zal op 6
november de school dicht zijn. Het
personeel staakt haar werkzaamheden om
aandacht te vragen voor de problematiek
die (nog steeds) speelt in het onderwijs en in
de nabije toekomst voor meer problemen
zal zorgen.
Gelukkig zijn bij ons alle groepen ‘bemand’,
wat in andere delen van het land niet
vanzelfsprekend is. Maar ook wij ervaren het
tekort aan leerkrachten wanneer er
vervanging nodig is en maken ons zorgen om
de tendens die hierin te zien is. Daarom
ondersteunen wij de actie op het moment
dat de begroting in de Tweede Kamer wordt
besproken. Extra investeringen zijn nodig om
het lerarentekort te bestrijden, wij willen
voldoende collega’s om te doen wat we het
liefste doen: goed onderwijs geven.
Bezoek boerderij Groot Wassink in Rekken
Op donderdag 7 november zal groep 5 een bezoek brengen aan boerderij Groot Wassink in
Rekken. Het doel van deze excursie is om de leerlingen kennis te laten maken met een
boerderij en de omgeving.
Kleuterkriebels
Net als voorgaande jaren zullen we ook dit schooljaar de mogelijkheid bieden aan ‘bijna
kleuters’ om even kennis te maken met de kleutergroepen bij ons op
school. Ouders/verzorgers zijn welkom voor een kop koffie of thee in de hal, de peuters
spelen gezellig mee in de kleuterklas. Dit moment is gepland van 10.45-11.45 uur.
De kleuterkriebel ochtenden zijn dit jaar gepland op:
 Woensdag 13 november 2019
 Dinsdag 7 januari 2020
 Woensdag 12 februari 2020
 Donderdag 19 maart 2020
 Dinsdag 21 april 2020
Schoonmaakmiddag
Van 11 t/m 15 november is er een schoonmaakweek gepland. De organisatie verloopt dit
jaar volgens een andere opzet. Er wordt per klas gekeken naar een gezamenlijk moment. U
wordt door de desbetreffende klassenouder gevraagd om na schooltijd het lokaal van uw
kind schoon te maken. We hopen dat op deze wijze ouders kunnen komen helpen. Drie
mensen per groep is echt voldoende. Het is handig om een emmer en een huishouddoekje
mee te nemen.
Sinterklaasvoorstelling groep 3 en 4:
Op donderdag 21 november gaan groep 3 en 4 naar de Sinterklaasvoorstelling “Paniek op
het dak” in Borculo.

De tijd volgt nog. Ouders die willen rijden graag opgeven bij de klassenouder.
Schoen zetten
Woensdag 27 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten. Misschien is het handig
om je gymschoen op school te houden, maar een andere schoen mag natuurlijk ook. Vanaf
maandag 27 november beginnen we met het inleveren van de schoenen, graag voorzien van
naam.
Op donderdag 28 november gaan we kijken wat er in onze schoen zit.
Groep 3 gaat naar de Meergaarden om daar de schoen te zetten bij de open haard.
Sinterklaasviering op school
Op donderdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek aan school brengen. We zullen hem
ontvangen in de Meergaarden. Hierna zal hij een bezoek aan de school brengen.
In de groep 5 t/m 8 maken de leerlingen surprises. Hiervoor krijgen de leerlingen een
instructiebrief mee naar huis. Verdere informatie m.b.t. tijden zal u via de mail ontvangen.
Zakelijke ouderavond MR, OR en thema-avond: Mijn kind Online/social media
Op 20 november staat de zakelijke ouderavond gepland. Aanvang 19.30 uur
Zoals andere jaren staat hierbij op de agenda: jaarverslag MR en Team, financiën OR en
verkiezingen MR leden.
Dit jaar treedt MR lid Sophie Kolenberg af. Femke Sprick
heeft zich beschikbaar gesteld voor deze plek.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 13 november melden via
het mailadres: mr@mennoterbraakschool.nl

Na het zakelijke deel is er een gastspreker die de themaavond verzorgt.
We willen graag weten hoeveel ouders belangstelling
hebben voor deze avond.
Wilt u zich aanmelden via de mail: mr@mennoterbraakschool.nl
Naam en aantal personen.
:

