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Start Kinderboeken week
Reis door de ruimte, schoolbreed thema
Faqta
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Groep 6 en 7 naar Beeld en Geluid

Pickerhal bezet; gymles op het plein
Vergadering OR 20.00 uur
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Sponsorloop

Deze week 10 min. gesprekken
Groep 8 bezoekt het technieklokaal
Fietskeuring groep 5 tot en met 8
Open Podium en afsluiting
kinderboekenweek

Herfstvakantie

Gastles kindertelefoon groep 7

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

Technieklokaal
Borculo
Technieklokaal
Borculo

sponsorloop

Wanneer:
Maandag,
dinsdag,
donderdag, het
hele schooljaar
11.45-12.45 uur
Dinsdag 15
oktober
Dinsdag 12 nov
8.30 brengen
11.30 halen

Voor wie:
Groep A en B

Contactpersoon:
Corine Roggeveld
Renée te Vaanholt

Groep 8

roeljan@mennoterbraakschool.nl

Groep 7

nicole@mennoterbraakschool.nl

Vrijdag 11
oktober

Hele school

OR

Excursie museum
beeld en geluid
Ouders die mee willen
rijden

Vrijdag 4 oktober

Groep 6 + 7

Groep 6:
marike@mennoterbraakschool.nl
Groep 7:
Nicole@mennoterbraakschool.nl

10 minuten gesprekken
In de week van 14 t/m 18 oktober vinden de eerste 10 minuten gesprekken plaats.
We vragen u om bijgestuurd formulier of briefje te retourneren voor 4 oktober naar één van de
groepsleerkrachten. Wederom vragen we u om meerdere voorkeuren in te vullen. Dit omdat we niet
altijd kunnen voldoen aan uw eerste keus, maar zoveel mogelijk proberen om dit wel te doen.
Reageert u zelf niet, dan delen we u graag in.
Komt u op één van de middagen op gesprek, dan is de BSO open voor de opvang van uw kind!
U ontvangt van ons een uitnodiging met de definitieve dag en tijd.
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Tijdens de eerste MR vergadering van dit schooljaar zijn het schoolplan en de schoolgids
goedgekeurd door de oudergeleding. We hebben verder gesproken over de start van het schooljaar
en dat we direct te maken kregen met invalproblematiek waar ook scholen in de rest van het land
mee te maken hebben. Binnen onze stichting lopen we er momenteel ook tegen aan dat er geen
invallers te krijgen zijn. Dit vraagt veel van de duopartners bij ons op school. We hebben bekeken of
wij al school zelf een oplossing kunnen bedenken. Dit schooljaar gaan we samen met de OR een
verder met de besprekingen rondom de financiën. We zullen moeten komen tot een structurele
oplossing. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden.
De volgende vergadering is op dinsdag 5 november om 19.30 uur. Mocht u aanwezig willen zijn bij
een MR-vergadering dan kunt u dat kenbaar maken via mr@mennoterbraakschool.nl.
Kinderboeken week:
Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek “Reis mee”. Dit thema gaan wij schoolbreed
behandelen rondom reizen door de ruimte. Dit houdt in dat alle groepen in deze weken werken en
leren rondom het thema “reizen voor de ruimte”. Dit doen we in combinatie met de methode faqta.
Op woensdag 2 oktober openen we het thema door middel van een optreden van Mad Science. Op
woensdag 16 oktober sluiten we het thema weer af door middel van een open podium. Alle
optredens zullen zijn rondom ditzelfde thema. Mocht uw kind hieraan meedoen, dan ontvangt u
hiervoor een uitnodiging.
Ook besteden we deze weken extra aandacht aan boeken, lezen en voorlezen. Wij zullen als
leerkrachten gaan voorlezen in verschillende groepen om zo ook het thema school breed invulling te
geven.
Beeld en Geluid
In het kader van cultuur gaan groep 6 en 7 vrijdag 4 oktober naar Beeld en geluid.
In het museum ontdek je de wereld van de media en ga je zelf aan de slag. Je wordt virtueel
rondgeleid in de wereld van radio en televisie. In verschillende themapaviljoens stap je in de
schoenen van mediamakers, check je hoe mediawijs je bent en ontdek je het verleden van de
Nederlandse media.
Kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee.
We verzamelen om 8.15 uur op school en verwachten tussen 14.30 - 15.00 uur weer terug te zijn.
Vrijwillige ouderbijdrage
Deze maand gaan de brieven over de vrijwillige ouderbijdrage mee naar huis. De brief wordt op
blauw papier afgedrukt, om de herkenbaarheid te vergroten. We hopen dat alle ouders gehoor
geven aan het verzoek van de ouderraad deze bijdrage te betalen. In de brief wordt meer informatie
gegeven over de besteding en de werkwijze.

In het museum ontdek je de wereld van de media en ga je zelf aan de slag. Stap in
Sponsorloop: Vrijdag 11 oktober
Afgelopen jaar hebben we de opbrengst van de sponsorloop apart gezet omdat we graag een nieuw
speeltoestel op het kleuterplein willen plaatsen. We hopen dat we dit jaar voldoende geld bij elkaar
rennen om dit aan te schaffen.
Daarnaast willen we ook nu weer speelgoed aanschaffen voor binnen en buiten: deze zullen middenen bovenbouwleerlingen ten goede komen.
De kinderen mogen ook weer meestemmen, ze hebben zelf genoeg ideeën over wat we met het geld
kunnen doen.
Op Vrijdag 11 oktober wordt de sponsorloop georganiseerd. Hiervoor krijgt uw kind in de eerste
week van oktober een sponsorkaart en informatiebrief mee naar huis. De sponsorkaart verwachten
wij uiterlijk 9 oktober weer terug op school.
U bent van harte welkom om, onder het genot van een kop koffie of thee, de kinderen tijdens de
sponsorloop aan te moedigen.
Fiets keuring groep 5 t/m 8
Veilig Verkeer Nederland (afdeling Eibergen) organiseert een fietskeuring voor de groepen 5 tot en
met 8. Nu de wintertijd weer aanbreekt is het zinvol om de fietsen te controleren op o.a. goed
werkende verlichting. Profile Bleumink werkt mee aan deze actie.
Wellicht is het handig om vooraf thuis de onderdelen te controleren waar de fiets op gekeurd wordt:
Algemeen:
1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur.
4. De remmen (handremmen, terugtraprem) werken goed.
5. De remblokjes zijn niet versleten.
6. De banden zijn heel en hebben voldoende profiel.
7. De spaken in beide wielen zitten goed vast.
8. De trappers zijn voldoende stroef.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld.
11. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak.
Verplichte reflectie:
12. Een rode, rechthoekige reflector aan de achterkant van de fiets.
13. De reflectie van de wielen bestaat uit een aaneengesloten cirkel aan, beide zijden van de wielen, die de
omtrek van het wiel volgt, of uit minimaal twee symmetrisch geplaatste losse reflectoren in ieder wiel die aan
beide kanten goed zichtbaar zijn. De reflectie mag wit of geel zijn.
14. Twee gele of amberkleurige reflectoren op beide trappers.
Verlichting en extra reflectie:
15. Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of is geïntegreerd in de koplamp
16. De koplamp werkt goed, zit stevig aan de fiets vast en geeft wit of geel licht en schijnt recht vooruit.
17. Het achterlicht werkt goed, zit stevig aan de fiets vast, geeft rood licht en schijnt recht achteruit.
18. De dynamo werkt goed, ook bij nat weer.
19. Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in frame.
Losse verlichting is toegestaan mits bevestigd op het bovenlichaam aan kleding of tas,
mag niet afgedekt kunnen worden/ moet recht vooruit of achteruit schijnen en mag niet knipperen en teveel
bewegen, dus niet bevestigd aan armen, benen of hoofd!

Website activiteitenkalender
Data van diverse activiteiten maken we altijd bekend via het infobulletin. Deze wordt verstuurd per
mail de dag voor de nieuwe maand begint.
Op onze website staat de activiteitenkalender voor het hele jaar. Data die bekend en gepland zijn,
staan hierop. Hierbij kunt u denken aan: 10 minuten gesprekken, excursies van de groepen, open
podium, vieringen enz. enz. Op deze wijze bent u tijdig op de hoogte van onze planning. Op dit
moment is de kalender gevuld tot en met december. De rest volgt zo spoedig mogelijk.

Ouderavonden
In september zijn de ouderavonden gehouden. Deze informatieavonden waren goed bezocht.
We danken alle aanwezige ouders voor hun komst en positieve inbreng.
Naast de groepsinformatie die door de leerkrachten is gegeven, is er gesproken met/over de
ouderraad. Daarnaast hebben we u gevraagd naar uw talent/kennis/kunde: tijdens de faqta
middagen willen we meer praktische activiteiten kunnen bieden en/of excursies plannen binnen het
thema. Kunt u ons helpen bij een thema, dan horen we dit graag.
Oktober: maand van de opvoeding
In de maand oktober staat de opvoeding centaal. Samen met de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost
Gelre en Winterswijk organiseert het Preventie Platform Jeugd in deze maand allerlei (gratis)
activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Van ‘gezond slapen’ tot ‘omgaan met social media’, van
‘PEER tof theater’ tot ‘het puberbrein’. Elke week is er wel iets te doen in één van de deelnemende
gemeenten.

