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Deze week vinden de 10minutengesprekken plaats.
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Fietscontrole voor de groepen 5 tot en
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Pleinkunst project geslaagd!
De leerlingen hebben de afgelopen periode enorm hun best gedaan om een mooi kunstproject uit te
voeren op ons plein en op borden die bij de ingangen worden gehangen. We zijn heel blij met het
resultaat en willen iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt!
https://www.achterhoeknieuwseibergenneede.nl/reader/28065

Studenten op de Menno
Zo langzaamaan zijn alle studenten voor dit schooljaar bekend.
Voor Iselinge: Dit jaar hebben we voor het eerst een ALO studente die haar minor op Iselinge doet
en het komende half jaar in groep 6 stageloopt. Dit is Loes. Verder is Rianne in groep 3, zij doet haar
Lio. Van Marc en Noël was al eerder genoemd: Marc in groep 5 als LIO student, Noël staat op
dinsdag in groep 8 en donderdag in groep 7, hij doet dit eerste half jaar zijn werkplekstage, het
tweede half jaar zijn LIO. Eva is begonnen in groep 4 en is 1e jaars. En Jeffrey is 2e jaars en is
gekoppeld aan groep B.
Voor het Graafschap College: Sam is in groep A en Esmee in groep 3. Vanaf 10 november komen er
nog twee studenten bij.
10 minuten gesprekken
In de week van 5 t/m 16 oktober vinden de eerste 10 minuten gesprekken plaats.
Zoals al eerder aangegeven hebben we deze keer de gesprekken gespreid over 2 weken. Dit om zo
min mogelijk personen tegelijk in de school te hebben. Zodat we uw gezondheid en die van ons
zoveel mogelijk kunnen waarborgen. Wij vragen u ook om zoveel mogelijk afstand te houden andere
ouders en leerkrachten en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. Alle maatregelen staan
benoemd op de uitnodigingsbrief.
Luizencontrole
Omdat wij nog geen luizencontroles op school uitvoeren willen we u eraan helpen herinneren dat
een regelmatige controle van belang is. Controleer regelmatig het haar van uw kind. Mocht u toch
luizen constateren dan worden wij graag op de hoogte gebracht.

Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek “En toen...”. We gaan we terug in de tijd. We laten
de geschiedenis tot leven komen en ontdekken samen met de kinderen werelden van vroeger. Dit
thema gaan wij schoolbreed behandelen. Dit houdt in dat alle groepen in deze weken werken en
leren rondom verschillende tijdperken van onze geschiedenis. Aan bod komt: het Tijdperk van de
jagers en de boeren, de dino’s, de VOC en de Middeleeuwen. Dit doen we in combinatie met de
methode faqta. Op vrijdag 16 oktober sluiten we het thema af door middel van een sponsorloop.
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 schoolbreed invulling te
geven.

Sponsorloop
Als afsluiting van de Kinderboekenweek wordt er op vrijdag 16 oktober een sponsorloop
georganiseerd. Hiervoor krijgt uw kind deze week een sponsorkaart en een informatiebrief mee naar
huis.
De opbrengst van de sponsorloop zal gebruikt gaan worden voor de aanschaf van ICT materialen
(robotjes etc), boeken voor in de schoolbieb en buitenspeel materialen voor beide pleinen.
Gezien alle maatregelen hebben wij besloten om de sponsorloop op een andere manier vorm te
geven. Helaas zonder publiek... maar het wordt vast erg leuk! Meer informatie volgt!

Lege cartridges:
Weet u dat er op school de mogelijkheid bestaat om lege cartridges in de leveren? Deze kunnen
ingeleverd worden bij de groepsleerkrachten.
Evaluatie Passend onderwijs
Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop vanaf 1 augustus 2014 extra ondersteuning
voor leerlingen wordt georganiseerd. Het doel is te zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij
hen past, dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is en dat er geen leerlingen meer thuiszitten. Er
komt een landelijke evaluatie en ook ons eigen SWV (Samenwerkingsverband) IJssel Berkel wil graag
in gesprek met het veld over passend onderwijs: directie, teams en ouders.
Het doel van de evaluatie is tweeledig:
 Terugblik: zicht krijgen op de ervaringen met passend onderwijs, en specifiek de geboden
ondersteuning vanuit het SWV.
 Vooruitblik: zicht krijgen op de ideeën en wensen voor de toekomst van passend onderwijs.
Hoe kan het onderwijs in deze regio nog passender gemaakt worden?
In het najaar organiseert het SWV twee bijeenkomsten (één live en één online bijeenkomst) voor
ouders die hun persoonlijke ervaringen met passend onderwijs willen delen.
Bent u geïnteresseerd, we horen dit graag. Geef dit aan bij Marjan Wolterink:
directie@mennoterbraakschool.nl Wij zorgen dan voor de (gezamenlijke) opgave.
 De online bijeenkomst is op woensdag 7 oktober van 13.30 – 14.30 uur.
 De live bijeenkomst is op maandag 12 oktober van 19.30 – 20.30 uur.
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.
De ervaring is dat veelal de batterijen van de verlichting niet meer optimaal zijn. Ook de fietsbel
werkt niet altijd goed. Tevens is het van belang dat elke leerling zijn/haar fiets meeneemt, bij
voorkeur geen crossfietsjes.
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!
GGD
De jeugdgezondheidsdienst zal dit schooljaar weer klaarstaan. Zij
volgen de ontwikkelingen rondom de corona problematiek en staan bij
in raad en daad.
Elke werkdag tussen 19.00-21.000 is er de mogelijkheid te chatten met één van de
jeugdverpleegkundigen of jeugdartsen over de opvoeding en gezondheid van uw kind.
Het vaccinatieprogramma gaat gewoon door, hiervoor krijgt iedereen persoonlijk bericht. De 9
jarigen zijn inmiddels opgeroepen. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige
kleuters en groep 6 leerlingen vorig schooljaar niet uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek
door de jeugdgezondheid van GGD-NOG. Misschien geldt dat ook voor uw kind. Dit schooljaar
worden deze onderzoeken ingehaald. De GGD weet om welke kinderen het gaat. U hoeft niets te
doen. Als uw kind nog geen gezondheidsonderzoek heeft gehad dan ontvangt u in de loop van het
schooljaar vanzelf een uitnodiging voor dit onderzoek.
Als ouder kunt u zelf informatie over gezond opgroeien en opvoeden opzoeken en ontvangen via de
Groeigids-app. De groeigids-app is gratis te downloaden voor Android en iOS. Of kijk eens op
www.groeigids.nl of www.opvoeden.nl
Dit schooljaar is onze jeugdverpleegkundige: Renate ter Keurs en de jeugdarts: Linet den Ouden

Neem voor vragen over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van uw kind contact op met de
jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist van de school. Of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl
en vermeld daarbij hoe wij u kunnen bereiken en op welke school uw kind zit.
Of kijk voor actuele informatie over de jeugdgezondheid en het coronavirus op www.ggdnog.nl en
op www.ggdsamengezond.nl
Even voorstellen: de medewerkers van Sport Federatie Berkelland
Wij zijn Anne, Waldo en Thomas (LIO), allen werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en wij
verzorgen dit jaar de lessen bewegingsonderwijs op school. (De foto’s zijn geplaatst op onze
website)
In onze lessen maken wij gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele
schooljaar waarin de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding voor schoolsporttoernooien en
de sportintro’s zijn verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met allerlei lokale
sporten/sportverenigingen en kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden ontwikkelen.
De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Dit jaar nemen wij
hiervoor bij de groepen 2 en 8 de HAN-beweegtest af. Waar nodig kunnen we dan extra zorg bieden
tijdens de gymles of misschien ontdekken we juist wel een talent voor een bepaalde sport.
Dit schooljaar zijn weerbaarheidstraining, bewegend leren en Motorisch Remedial Teaching als extra
onderdelen in het SFB-vakwerkplan opgenomen.
Mochten jullie vragen hebben over onze gymlessen, het vakwerkplan of de beweegtest, neem gerust
contact met ons op.
Met sportieve groet,
Anne, Waldo en Thomas
Sport Federatie Berkelland
www.sportfederatieberkelland.nl
Maandag

Waldo waldo@sportfederatieberkelland.nl
Thomas thomas@sportfederatieberkelland.nl

Groep 1 en 2

Maandag /
Vrijdag

Anne anne@sportfederatieberkelland.nl

Groep 3 t/m 8

Nieuws van de BSO
We gaan er samen weer sportief tegen aan.
Samen met de sportfederatie hebben we een aantal sportuurtjes georganiseerd. Kinderen die lid zijn
van de BSO Oqido sporten gratis mee. Andere schoolkinderen betalen 1,50 per keer.
Je moet je van tevoren opgeven en betalen. Dit kan bij een medewerker van de BSO. Wat we gaan
doen, staat op ons blauwe prikbord bij de groep. Maandag 12 oktober is
de eerste keer. Doe je mee? We gaan chaosdoelenspel doen!
Groetjes; Joke, Martine, Sharon, Fleur, Milou.

