Infobulletin
November 2021
Maandag 1 november
dinsdag 2 november
Maandag 8 november
Dinsdag 16 november
Dinsdag 23 november
Woensdag 24 november
Maandag 29 november
Dinsdag 30 november

Vrijdag 3 december

Vergadering OR
Groep 1 gaat bewegen met bewoners van de
Meergaarden
Jeugdverpleegkundige
Inloopspreekuur 08.45-14.30 uur
Vergadering Medezeggenschapsraad
Groep 3/ 4: Pietenmiddag
Openbare OR vergadering 20.00 uur.
Groep 1/2: Pietenochtend
Schoen zetten
Groep 4 gaat spelletjes spelen bij de
Meergaarden.
Groep 2 gaat eten & drinken bij de Meergaarden
Sinterklaasviering

Opbrengst Sponsorloop
Op 11 oktober was het zover, de sponsorloop. Er was een groot hindernisparcours uitgezet verspreid
over 2 zalen in de Pickerhal, en deze zijn toch echt wel groot.
Het was fijn dat er weer publiek aanwezig mocht zijn om de kinderen aan te moedigen. Sommigen
waren gefocust en hadden geen rem en anderen hadden soms een aanmoediging nodig om toch nog
het laatste rondje erbij te pakken.
De kinderen hebben enorm hun best gedaan, een aantal leerlingen hebben maar liefst 11 rondjes
gelopen.
De opbrengst is inmiddels bekend. Samen met de leerlingenraad is overlegd waaraan opbrengst van
de sponsorloop besteed gaat worden. De leerlingen willen graag kleine spelmaterialen, sparen voor
groot klimtoestel, groentetuin/kweekbakken, verstopplekken creëren.
Deze mooie uitkomst hadden we natuurlijk niet kunnen realiseren zonder de sponsoring van alle
sponsoren. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.

Inloopspreekuur GGD jeugdverpleegkundige

Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?
Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, mentale
veerkracht, overgewicht, voeding, zindelijkheid of vaccineren.
Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid? Ouders &Leerlingen &Leerkrachten
Wanneer is er een inloopspreekuur?
Dit schooljaar is er een spreekuur op: 8 november 2021 van 08.45 – 09.30 uur
NB: Vanwege de covidmaatregelen wil ik u vragen een afspraak te maken als u gebruik wilt maken
van dit inloopspreekuur. Hiervoor kunt u mij een mail sturen zodat ik de afspraak op een vaste tijd in
dit uur kan plannen.
Wie houdt het inloopspreekuur?
De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder.
Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met
horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.
Contactgegevens
Renate ter Keurs, jeugdverpleegkundige
088 - 4433021(direct)
088 - 4433000 (algemeen)
06 - 46927234
r.terkeurs@ggdnog.nl
Website: www.ggdnog.nl
Meer informatie over jeugdgezondheid?
Medezeggenschapsraad
Tijdens de laatste vergadering hebben wij samen gekeken naar het huishoudelijk reglement, de
jaarplanning en onze visie. Daar waar nodig is het aangepast.
Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst van de GMR en leden van de verschillende MR-en
binnen de Stichting. Hier is met name gesproken over de bestuurlijke fusie. Er werden zaken
uitgelegd, toegelicht en er konden vragen beantwoord worden.
De volgende vergadering is op 16 november om 19.30u. Wilt u daarbij aanwezig zijn dan kan dat. U
kunt zich aanmelden via mr@mennoterbraakschool.nl

Eind van dit jaar (en ook eind volgend schooljaar) zal een ouder uit de MR
stappen. Hiervoor zoeken we een nieuw lid. Ben je geïnteresseerd in
beleidsmatige onderwerpen en de medezeggenschap op school, kom dan
gerust eens op een vergadering. Op deze wijze kun je kennismaken met de
rol van de MR en de wijze waarop deze MR hem vervult. Informatie is in te
winnen bij locatie coördinator Marjan Wolterink en/of voorzitter van de
MR: Bouke Temmink.

Piet de Wit schaatsproject

Op maandag 8 november gaat het 4 weken durende Piet de Wit Schaatsproject 2021 van start voor
de kinderen uit Eibergen, Rekken en Beltrum. De Sport Federatie Berkelland(SFB) en de Eibergse
IJsvereniging gaan jaarlijks met de kinderen die zich aanmelden uit de groepen 7 en 8 met de bus
naar de IJsbaan Twente in Enschede. Alle leerlingen hebben de uitnodiging gekregen om mee te
doen via het Sjors Sportief-boekje en kunnen zich vanaf nu opgeven voor dit bijzondere
sportstimuleringsproject. Het totale programma bestaat uit drie schaatslessen en één
schaatsexamen.
Tijden: de lessen vinden plaats op maandag 8, 15, 22 en 29 november van 15.30-16.30 uur. Vertrek
Eibergen: 14.50 uur. We zijn terug in Eibergen: 17.30 uur. Het einddoel van de schaatscursus is dat de
kinderen een schaatsvaardigheidsdiploma behalen, zodat de leerlingen voortaan verantwoord het ijs
op kunnen.

Sinterklaas
Schoen zetten
Maandag 29 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten. Misschien is het handig om een
gymschoen op school te houden, maar een andere schoen mag natuurlijk ook. De schoenen mogen
vanaf woensdag 25 november eventueel al meegenomen worden, mocht dit handiger zijn. De schoen
graag voorzien van naam! Dinsdag 30 november gaan wij kijken of er wat in onze schoen zit.
Groep 3 gaat naar de Meergaarden om daar de schoen te zetten.
Sinterklaasviering op school
Op vrijdag 3 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek aan school brengen. Wij zullen
hem ontvangen bij de ingang van de Meergaarden. Voor de jongere broertjes en zusjes is er na de
ontvangst de gelegenheid om nog even kort contact te hebben met Sint en zijn Pieten. Ook dit vindt
plaats bij de Meergaarden (buiten). Vervolgens zal Sint een bezoek aan de school brengen.
In de groep 5 t/m 8 maken de leerlingen surprises. Hiervoor krijgen de leerlingen op een
instructiebrief mee naar huis.

