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Woensdag 6 oktober Start Kinderboekenweek 'Worden wat je wil' 

"Verkleed naar school" 

Maandag 11 oktober SPONSORLOOP - groep 1 t/m 8 

11 t/m 15 oktober Week van de 10-minuten gesprekken 

Woensdag 13 oktober Fietskeuring  - groep 5 t/m 8 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober Vergadering Ouderraad 

Woensdag 27 oktober Studiedag 

Alle leerlingen zijn de hele dag vrij 

Donderdag 28 oktober Technieklokaal groep 7  

Donderdag 28 oktober Vergadering Medezeggenschapsraad 
 
 
Kinderboekenweek 
Van woensdag 6 oktober t/m vrijdag 15 oktober vindt bij ons op school de 

Kinderboekenweek plaats. Het thema van dit jaar is 'Worden wat je wil." Om 

deze week feestelijk en in stijl te starten mogen alle kinderen woensdag 

verkleed op school komen. Een attribuut passend bij een beroep is natuurlijk 

ook prima. Het is niet verplicht.  

Op donderdag 7 oktober zal van 14.30 -15.00 een boekenmarkt georganiseerd 

worden, waarbij de kinderen zelf boeken mogen (ver)kopen. Per kind mogen 

er maximaal 10 boeken worden verkocht. Denk bij het prijzen aan ronde 

bedragen of bespreek dat ze het boek ook mogen ruilen. Kleingeld kan dan 

handig zijn        

 
Studiedag 
Op woensdag 27 oktober hebben de kinderen vrij: het team heeft een studiedag gepland. Deze zal 2 
thema's hebben binnen onze schoolontwikkeling: begrijpend lezen en executieve functies. Dit laatste 
onderwerp betreft een scholing over de werkwijze van ‘breinhelden’. Het gaat daarbij om de 
volgende thema's: Wat zijn executieve functies, wat kun je doen in de klas om deze te versterken en 
hoe zet je dit om in breinkrachten. 
 
 
 



Nieuws van de Ouderraad 
Op 6 september is de Ouderraad voor de eerste keer sinds lange tijd weer fysiek bijeengekomen. Na 

een rustig jaar zijn er eindelijk weer mogelijkheden om het een en ander te organiseren voor de 

kinderen. 

Omdat er een aantal ouders de gezellige OR heeft/gaat verlaten (schoolverlatend kind of door 

drukte) zijn er nieuwe leden welkom bij de OR.   

Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren? Meld je aan bij één van ons of kom 25 oktober om 

20.00 uur naar de OR-vergadering. Deze vindt plaats op school. 

Momenteel bestaat de ouderraad uit 12 ouders en 2 afgevaardigden vanuit school: 

Leden Ouder van: 

Sophie Kolenberg (voorzitter) Gijs (gr8)          Pim (gr 6)       Joep (gr1) 

Engelien Fels (penningmeester) Dani (gr 6)       Yrza (gr4) 

Marlies Slotman (secretariaat) Xamm (gr7)     Quinn (gr4) 

Annemiek Schreibelt Fleur (gr8)       Nikki (gr5) 

Erica de Ron Jayden (gr6)    Desley (gr4) 

Fanne Roerink Sepp (gr1) 

Ilse Nienhuis Jint (gr6)          Stef (gr4) 

Inez Riethorst Marit (gr8) 

Inge Winkelhorst Mats (gr6)       Nout (gr4) 

Manon Eiting Dieke (gr7)      Linne (gr5)      Jent (gr2) 

Sanne Marris Saar (gr4) 

Sylvia Bouwmeester    Vayèn (gr5)     Kayne (gr3) 

Renée te Vaanholt  Leerkracht groep instroom/1 

Corine Roggeveld Leerkracht groep 4 

  
Sponsorloop 

Op 11 oktober organiseert de OR een sponsorloop. Net als vorig jaar wordt er een hindernissenbaan 
in de Pickerhal uitgezet i.s.m. juf Anne van Sportfederatie Berkelland. Vandaag zijn de 
sponsorformulieren uitgedeeld aan de kinderen. Hierop staat meer informatie te lezen.  
Je bent harte welkom om je kind vanaf de tribune aan te moedigen. De kinderen zijn ingedeeld in 
tijdvakken: 
Start   Groep     
09.00-09.30 uur Groep 1 en 2  
09.30-10.00 uur Groep 3   
10.00-10.30 uur Groep 4 en 5   
10.30-11.00 uur Groep 6  
11.00-11.30 uur Groep 7  
11.30-12.00 uur Groep 8  
 

10 minuten gesprekken 

In de week van 11 t/m 15 oktober vinden de eerste 10 minuten gesprekken plaats. Deze zijn gepland 

op de middagen en dinsdagavond. We zullen deze gesprekken weer fysiek (in school) houden.  

De planning van de 10 minuten gesprekken organiseren we via Parro.  

Hierin wordt de beschikbaarheid aangegeven per groep. U kunt zelf de tijd plannen/reserveren die 

beschikbaar is en die u uitkomt.   

De inschrijving wordt donderdag 30 september om 17.00 uur geopend.  

U krijgt bij het uitsturen van de inschrijvingen een push-notificatie dat er een nieuw agenda-item in 

Parro staat.  

Als u het agenda-item met de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit de beschikbare tijdstippen 

kiezen.  



In de gespreksplanner gaan we uit van 1 tijdvak per kind, de ouders hebben samen één gesprek. Dit 

is uit praktisch oogpunt, maar ook om de leerkracht te beschermen. Het voorkomt dat je veel 

dubbele gesprekken voert.  

Heeft u vragen of heeft u de voorkeur voor een online gesprek, wilt u dan contact opnemen met de 

groepsleerkracht? 

 
Fietskeuring groep 5-8  

Op woensdag 13 oktober is er een fietskeuring gepland. Medewerkers en vrijwilligers van VVN en 
Bleumink Profile zullen de fietsen van de leerlingen uit groep 5 tot en met 8 controleren. Nu de 
wintertijd weer aanbreekt is het zinvol om de fietsen te controleren op o.a. goed werkende 
verlichting.  
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: 

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! 

  

 



Medezeggenschapsraad  

Op woensdag 15 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. We hebben hier 

gesproken over de fusie van onze stichting met een stichting uit Winterswijk. Ook hebben we het 

gehad over de zakelijke ouderavond in combinatie met de ledenvergadering van de OR. Tevens zijn 

een aantal plannen (jaarverslag, schoolontwikkelplan, de schoolgids en een formulier voor gelden 

voor professionalisering van het SWV) goedgekeurd en ondertekend. 

De volgende vergadering is op 28 oktober om 19.30u. Wilt u daarbij aanwezig zijn dan kan dat. U 

kunt zich aanmelden via mr@mennoterbraakschool.nl  

 

Nieuws Sport federatie Berkelland 

Wij zijn Waldo en Anne, beide werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en wij verzorgen dit jaar de 

lessen bewegingsonderwijs op school. 

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. Sinds 

vorig schooljaar zijn ook de onderdelen weerbaarheid en bewegend leren toegevoegd in de 

jaarplanning. De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. 

Jaarlijks nemen wij hiervoor bij de groepen 2 t/m 8 de BLOC-test af. Met deze resultaten kunnen wij 

zorgleerlingen extra hulp bieden in de gymles of bijvoorbeeld uitnodigen voor GymXtra. Al jaren 

probeert de SFB een doorlopende beweeglijn te creëren voor 0-100 jaar in Berkelland. Wij zijn dan 

ook ontzettend trots dat wij dit jaar weer 2 nieuwe projecten mogen starten. De SportCross voor 

vaardige bewegers die tijdens dit 12-weekse programma hun talent nog verder kunnen ontwikkelen. 

En de SportCaroussel voor alle kinderen die graag nieuwe sporten willen ontdekken of naast hun 

eigen sport vaardiger in bewegen willen worden. Mochten jullie vragen hebben over de gymlessen, 

de beweegtest of één van de nieuwe projecten neem gerust contact met ons op. 

Met sportieve groet,  

Waldo en Anne Sport Federatie Berkelland 

www.sportfederatieberkelland.nl 

Waldo waldo@sportfederatieberkelland.nl  

Groep 1 & 2 maandag 

Anne anne@sportfederatieberkelland.nl  

Groep 3 t/m 8 maandag en vrijdag  

 
Inloopspreekuur GGD 
Op maandag 8 november zal het eerste inloopspreekuur van de GGD verpleegkundige worden 
gehouden. Renate Keurs is aanwezig zijn tijdens dit inloopspreekuur. U kunt bij haar terecht voor 
vragen of tips wat betreft gezondheid en opvoeding. In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
Oktober maand van de opvoeding 
Op 4 oktober start de week van de opvoeding. Via social media en andere kanalen wordt hier 
landelijk aandacht aan besteed. Het Nederlands Jeugd Instituut heeft een nieuwsbrief uitgegeven, zie 
bijlage. Onder andere wordt er een Webinar rondom het welbevinden van ouders georganiseerd.   

mailto:mr@mennoterbraakschool.nl
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Daarnaast willen we jullie wijzen op de opvoedfilmpjes van Fiona rondom verschillende thema’s. Zie 
https://www.opvoeden.nl/fionafilmpjes/basisschoolkind/  
Twee filmpjes die aansluiten op deze week zijn bijvoorbeeld het filmpje over grenzen stellen en 
brutaal gedrag.     
Tevens interessant:  https://www.opvoeden.nl/overzicht/basisschoolkind/  voor compacte stukjes 
rondom verschillende opvoedthema’s.  
 
 
Preventie platform Jeugd 

Oktober staat bij het Preventie Platform Jeugd (PPJ) in het 
teken van “De Maand van de Opvoeding”. Naast de 
activiteiten voor (met name) ouders die deze maand 
aangeboden worden, gaan er eind oktober ook weer enkele 
reguliere cursussen en trainingen van start! Meer 
informatie vindt u in de bijlagen en via de website: 
https://preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-
opvoeding  
 

 
SPORT EN SPEL OP DE BSO 2021-2022 
In samenwerking met de Sport Federatie zijn er sportuurtjes georganiseerd. 
We vinden het belangrijk om samen sportief te kunnen spelen en te 
bewegen. 
Alle kinderen van 4 tot 13 jaar mogen hieraan meedoen. Kinderen die lid 
zijn van de BSO sporten gratis mee. Voor de andere schoolkinderen is dit €1,50 per keer. Aanmelden 
en betalen kan bij de medewerkster op de BSO. 
Waar: Op de Menno, bij slecht weer in de sporthal 
Hoe laat: 15:30 – 16:30 uur 
Dit zijn de data: 
DI 12 oktober het thema is bekend: ...Circus... 
DO 25 november 
Ma 31 januari 
DO 10 maart 
DI 10 mei 
Sporten jullie met ons mee? Groetjes: Joke, Mirthe en Sharon 
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