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Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober begint de kinderboekenweek met het 

thema Gi-Ga-Groen. Speciaal hiervoor hebben we een masked-

lezer uitgenodigd, maar wie is deze masked-lezer eigenlijk?  

Tijdens de kinderboekenweek gaan we vooral veel samen lezen, 

zo gaan de groepen 7 & 8 voorlezen aan de andere groepen tijdens 

het kleedjeslezen in de hal!  

 

Ook dit jaar organiseren we weer een boekenmarkt, en wel op donderdag 13 oktober van 14.30 uur 

tot 15.30 uur. 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.  

Op woensdag 19 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met de onthulling van de masked-lezer 

en natuurlijk het open podium! 

 

Sponsorloop    

Al enkele jaren organiseert de OR een sponsorloop waarbij de opbrengst 

ten goede komt van de kinderen. 

Op vrijdag 21 oktober as vanaf 9 uur tot 12 uur gaan ze een leuk, 

uitdagend en spannend parcours afleggen.  

 



Dit jaar is het thema Halloween. 

Alle kinderen mogen verkleed komen naar school. Dat wordt vast een griezelig schattige happening. 

De opbrengst komt dit jaar ten goede van het schoolplein zowel voor de boven- als onderbouw. 

De sponsorloop vindt plaats in de Pickerhal. U bent van harte uitgenodigd om uw (klein) kind aan te 

moedigen, dus save the date.  

De kinderen ontvangen binnenkort de brief met verder uitleg en sponsorkaart mee naar huis. 

 

Open Podium 
Het open podium gaat weer van start. Leerlingen die in een groep of alleen willen optreden voor de 
school, kunnen dit doen tijdens het open podium. Een dans, een goocheltruc, een lied zingen of een 
instrument bespelen... het kan allemaal. Kinderen kunnen zich opgeven bij de leerkracht, waarna er 
een indeling wordt gemaakt voor de verschillende optredens. Ouders van de kinderen die optreden, 
worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In dat geval krijgt u nader bericht.  
Het eerste Open Podium is gepland op 19 oktober! 
 

 

Fietskeuring groep 5-8   
Op donderdag 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   

- mag niet knipperen en teveel bewegen dus niet bevestigd aan armen, benen of hoofd 

 

Even voorstellen, de vakdocenten bewegingsonderwijs van SFB 

       
 

Wij zijn Waldo, Anne en Stijn, 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 of de SportCross. Al jaren 

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

 

Dit jaar starten we met een uniek traject in Nederland; de interventie Sportontdekking & 

Sportmotivatie. Hierin bespreken wij als vakleerkracht met de leerlingen of zij al aan een sport doen. 

Mochten kinderen nog niet sporten, dan gaan we samen met hen op ontdekking welke sport ze leuk 

vinden en wat bij hen past. Dit proberen we zoveel mogelijk in onze lessen bewegingsonderwijs te 

integreren en daar waar nodig zal dit (in overleg) plaatsvinden na schooltijd. Hierin nemen we de 

mogelijke belemmeringen (zoals motorische vaardigheid, kosten, reistijd) onder de loep en proberen 

we samen met het kind en thuisfront een passende sport te vinden.  

 



Mochten jullie vragen hebben over de gymlessen, de beweegtest of het nieuwe Sportontdekking & 

Sportmotivatie traject neem gerust contact met mij op. 

  

Met sportieve groet,     Waldo, Anne en Stijn    Sport Federatie Berkelland   

Maandag Waldo@sportfederatieberkelland.nl 1 & 2 

Maandag Anne@sportfederatieberkelland.nl 3 t/m 8 

Vrijdag Stijn@sportfederatieberkelland.nl 3 t/m 8 

www.facebook.com/sportfederatieberkelland 

www.sportfederatieberkelland.nl  

 

 

10 minuten gesprekken  
In de week van 17 t/m 21 oktober vinden de eerste 10 minuten gesprekken plaats. Deze zijn gepland 
op de middagen en dinsdagavond.  
De planning van de 10 minuten gesprekken organiseren we wederom 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 6 oktober 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.   
  

Medezeggenschapsraad 
Op 20 september was de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar. Voorafgaand aan de 

vergadering hadden we een kort samenzijn met koffie en gebak met de OR. 

Tijdens de vergadering zijn een aantal stukken besproken waaronder het jaarverslag en de 

schoolgids. Daarnaast is besproken dat er een plan moet worden gemaakt voor een eventuele 

nieuwe uitbraak van Covid. Dit plan moet door de MR worden goedgekeurd. 

De volgende MR vergadering is op donderdag 20 oktober om 19.30u. Wilt u een keer een 

vergadering bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij mr@mennoterbraakschool.nl  

 

Covid Sectorplannen basisonderwijs  
Het kabinet heeft een lange termijnstrategie Covid 19 uitgezet; deze strategie richt zich op twee 

gelijkwaardige doelen:  

1: sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit en vitaliteit en  

2: toegankelijkheid van de hele zorgketen voor iedereen.  

Het kabinet erkent de essentiële functie van het onderwijs en zal daarom bij het treffen van 

maatregelen het onderwijs zoveel mogelijk ontzien. Zij wil een scholensluiting te allen tijde 

voorkomen, tenzij er een onvoorzien noodscenario van kracht zal gaan.  

 

Het schoolbestuur en de school moet zich voorbereiden om een opleving van het virus en daartoe is 

het sectorplan opgezet. Scholen vullen dit nader in, in een draaiboek.  

Het gaat om de invulling van de maatregelen en activiteiten op schoolniveau, passend bij de 

verschillende scenario’s:   

Donkergroen: scholen volledig open zonder maatregelen  

mailto:Waldo@sportfederatieberkelland.nl
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mailto:Stijn@sportfederatieberkelland.nl
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Groen: scholen volledig open met lichte (basis) maatregelen  

Oranje: scholen volledig open met pakket maatregelen  

Rood: scholen niet volledig open  

 
Het kabinet besluit wanneer er wordt opgeschaald of afgeschaald qua scenario. Scholen hebben dan 

uiterlijk 1 werkweek om de nieuwe maatregelen in te voeren.   

Op dit moment werken wij aan de invulling van dit draaiboek in samenspraak met het bestuur van 

stichting Oponoa en de MR.    

Zodra het draaiboek is vastgesteld, zullen we de informatie delen met alle ouders. 

 

Wat vindt u van ons onderwijs? 
We horen graag uw mening over het onderwijs op onze school!  

Begin november, na de herfstvakantie, vragen we u daarom een vragenlijst in te vullen. De vragen 

gaan over verschillende thema's die spelen binnen het onderwijs op onze school. Op hetzelfde 

moment vragen we ook de mening van onze leerlingen, onze medewerkers en de schoolleiding. Zo 

krijgen we vanuit verschillende invalshoeken terug hoe er tegen onze school en ons onderwijs 

aangekeken wordt. Deze informatie helpt ons om terug te blikken op de ontwikkeling van het 

onderwijs op onze school en ook bij het zetten van volgende stappen. 

Wat kunt u verwachten?  

Begin november ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek in uw 

mailbox. In die mail vindt u de link naar de vragenlijst. Houd uw 

mailbox, maar ook de ‘ongewenste mail’ daarom goed in de gaten. Per 

gezin ontvangt u één uitnodiging. De vragenlijst kan van 2 tot en met 16 

november ingevuld worden. We verwachten de resultaten van het 

onderzoek voor de Kerstvakantie met u te kunnen delen. 

We horen graag ook uw mening over het onderwijs op onze school! 

Kunnen we ook op uw feedback rekenen? 

 

Project MEERplein 
Tijdens de burendag op zaterdag 24 september hebben we de vrijwilligers even in het zonnetje gezet 

en de buren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Het was enorm leuk om te zien dat er al 

deze mensen zijn gekomen en elkaar hebben ontmoet op deze plek. Het bord dat symbool staat 

voor dit mooie project is onthuld door Wout (leerling en vrijwilliger op de klusdagen) en buurvrouw 

Ria.  



       
 

We verwachten in november de stenen te krijgen voor de verbreding van het pad. Helaas laat dit dus 

nog even op zich wachten.  

Ondertussen gaat achter de schermen het werk door. 

De commissie die zich bezighoudt met de subsidies heeft wederom een mooi bedrag binnen 

gehaald. Ook de leerlingen gaan binnenkort hun steentje bijdragen: de opbrengst van de 

sponsorloop zal ook toegevoegd worden aan dit project. Samen maken we er een mooi project van. 

 

En ter herinnering: 

• Fietsers (ouders en leerlingen) stappen af bij de komst op het plein en wandelen 

het plein op met de fiets aan de hand 

• Honden mogen niet op het plein, deze blijven op de stoep 
 

Het Naoberfonds heeft tijdens de klusdag in augustus opnames gemaakt: deze zijn te zien via onze 

socials. 

 Menno ter Braak school vernieuwd schoolplein 

 

 

 

Peter en de Wolf  Voorstelling in het dialect 

https://www.youtube.com/watch?v=ifWNSLXpeow
https://www.youtube.com/watch?v=ifWNSLXpeow


Zondag 9 oktober 14.00 uur in Theater ’t Spieker, Kerkstraat 30, Eibergen 

“Baoven in de boom zatten de katte en de vogel, en onder an de stam zat 

den wolf 

De katte en de vogel hoppen allebeide dat d’r een klein wondertjen  

gebeuren zol…..” 

De voorstelling Peter en de Wolf in het dialect is een cadeautje van 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voor alle Achterhoekse schoolkinderen die plezier hebben in 

het dialect.  

In deze voorstelling maken kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar op een leuke ongedwongen 

speelse manier kennis met zowel dialect als ook met klassieke muziek. 

Speciaal hiervoor is een Berkellands muziekensemble samengesteld o.l.v. ervaren muzikant en 

dirigent Ira Wunnekink. 

 

Het verhaal wordt in het dialect voorgelezen door Henk Muileman. Als onderwijzer was Henk vaak 

bezig met dialectliedjes in de klas. “Muziek werkt verbindend,” aldus Henk, “en neemt bij kinderen 

veelal de drempel weg om het dialect te gebruiken.”  

Kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s kom genieten van deze mooie gratis gezinsvoorstelling. 

Kaarten/zitplaatsen zijn te reserveren via de site: https://theaterspieker.nl/programma 

 

https://theaterspieker.nl/programma

