
 

Infobulletin november 2018 
 

 

1  17 Landelijke  Intocht Sinterklaas 

2  18  

3  19 Schoonmaakavond 18.30 uur – 20.30 uur 

4  20 GGD onderzoeken voor kleuters 
 
Een aantal kleuters gaan knutselen met 
bewoners van de Meergaarden 

5  21 Open Podium 

6 Groep 3 gaat op bezoek naar de Bieb  22 GGD onderzoeken voor kleuters 
Teven inloopspreekuur van 14.00 – 15.00 
uur 

7  23 GGD onderzoeken voor kleuters 
 

8  24  

9  25  

10  26  

11  27 Groep 6 gaat vandaag naar de bieb. 
 
We zetten onze schoen 

12  28 Wat zou er in zitten? 
 
Zakelijke ouderavond 20.00 uur 

13 KLEUTERKRIEBELS  10.45-11.45 uur 29 Estinea lezen 10.30 – 11.30 uur 

14  30  

15 Estinea lezen 10.30 – 11.30 uur   

16    

 
Bezoek bibliotheek groep 3 
Groep 3 is deze dag uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de bieb. We gaan leren welke 
materialen we kunnen vinden in de bieb en hoe we dit dan kunnen zoeken. We mogen ook allemaal 
een boek lenen om op school te lezen. 
 



Bezoek bibliotheek groep 6 
Groep 6 is deze dag uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de bieb. 
 
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. 
 
Schoonmaakavond 

Op maandag 19 november houden we onze eerste schoonmaakavond. Graag allen jullie hulp. Vele 

handen maken licht werk! Opgave kan bij de eigen groepsleerkracht. Op de avond is het handig om 

zelf wat schoonmaakmateriaal mee te nemen. Schoonmaakmiddel is aanwezig. 

 
GGD onderzoeken kleuters 
Maud Wassenaar van de GGD zal deze dagen op school zijn om de kleuters te onderzoeken. Kinderen 
die in aanmerking komen voor een onderzoek hebben hiervoor een oproep ontvangen in huis. De 
onderzoeken vinden plaats op school. 
 
Inloopspreekuur GGD 
Op donderdag 22 november zal Maud Wassenaar aanwezig zijn tijdens het inloopspreekuur. U kunt 
bij haar terecht voor vragen of tips wat betreft gezondheid en opvoeding. Dit zal plaatsvinden van 
14.00 – 15.00 uur. 
 
Open podium 
Op woensdag 21 november is er weer een open podium. Kinderen krijgen voorafgaand aan het open 
podium de gelegenheid om zich op te geven hiervoor. Mocht uw kind hier aan meedoen, dan 
ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Het podium zal zijn van 11.45 – 12.15 uur. 
 
Schoen zetten 
Dinsdag 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 woensdag 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 openhaard. 
 
Medezeggenschapsraad 
Op de vergadering van 4 oktober is er gesproken over het Bestedingsplan werkdruk, het 
vakantierooster 2019-2020 en het bestuurlijk draaiboek. Verder is het bezoek van het College van 
Bestuur aan onze school besproken. Ook het punt omgang met privacy (AVG) stond op de agenda. 
Het jaarverslag is kort besproken. Cindy benoemt dat alle stagiaires zijn begonnen en dat zij als 
opleider in de school een audit gaat doen op een andere school en er zal ook op onze school een 
audit komen.  

De volgende vergadering zal zijn op woensdag 28 november. Het eerste deel is een gezamenlijk 
vergadering met de OR over de begroting. Om 20.00 uur vindt de zakelijke ouderavond 
plaats. Wilt u hier bij aanwezig zijn dan kan dat. U kunt zich hiervoor aanmelden via het volgende 
adres: mr@mennoterbraakschoool.nl 
 
  

mailto:mr@mennoterbraakschoool.nl


Eindejaarsviering 
Dit jaar houden we naast het gebruikelijke diner ook een kerstmarkt tijdens de eindejaarsviering. De 
opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het goede doel: Join 4 energy. 
Er zullen diverse spullen te koop worden aangeboden, ook wordt er een grabbelton geplaatst en een 
loterij gehouden. 
De kinderen maken zelf een kerstwerkje, deze kan door de ouders gekocht worden. 
Verdere info volgt door middel van een aparte mailing. 
 
Tijdens de kerstmarkt kunnen we uw hulp goed gebruiken, zie ouderhulplijst. 
 
Schoolontwikkelingen 
De afgelopen periode hebben we als team een aantal studiedagen gehouden. Hierbij zijn de volgende 
onderwerpen aan bod gekomen: 
Faqta: de invoering van de methode voor zaakvakonderwijs. Deze methode werkt thematisch. Door 
de hele school hebben we met het thema ‘het geheim van geld’ gewerkt.  
Deze nieuwe methode dingt mee naar de innovatie prijs van de NOT (nationale onderwijs 
tentoonstelling).  
Vorming E.K.C.: we zijn in gesprek met opvangorganisatie Oqido over de vorming van een zogenaamd 
E.K.C. (educatief kind centrum). Onze beide organisaties willen graag inhoudelijk samenwerken in de 
doorgaande lijn peuters-kleuters en het naschoolse aanbod. Samen met Oqido in 1 gebouw is 
(integraal kind centrum) is niet haalbaar, niettemin zien we beiden voldoende kansen om de 
gevormde missie om te zetten naar praktijk. De eerste stappen zijn gezet. We houden u verder op de 
hoogte. 
 
Ouderhulplijst: 

De afgelopen maand hebben we wederom op uw hulp kunnen rekenen. Iedereen hartelijk bedankt 

voor de tijd en inzet!  

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

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Hulp eindejaarsviering 
Opbouw op 20 
december 
Hulp tijdens de markt 
(verkoop) 
Voorbereiding vooraf: 
loterij/inpakken 
cadeautjes 

Donderdag  
20 december 

 Inge Kruidenier 
inge@mennoterbraakschool.nl 
 

Begeleiden 
basketbaltoernooi 

Woensdag  
12 december 

Groep 5 t/m 8 Nicole Paul 
nicole@mennoterbraakschool.nl 
 

Verkeersproject 
Streetwise 
Begeleiden bij  
oog-check (oogmeting 
individuele leerlingen 
noteren uitkomsten) 
per groep 1 à 2 ouders 

Maandag  
17 december 
Ochtend  

Hele school Marjan Wolterink 
marjan@mennoterbraakschool.nl  
 

Schoonmaakavond Maandag  Hele school Brenda Exterkate  
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Schoonmaak van de 
kasten/tafels/ramen 
enz. minimaal 3 
ouders per klas 

19 november 
18.30-20-30 uur 

brenda@mennoterbraakschool.nl  
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