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Faqta “geheim van het geld”. 
Vorig jaar hebben wij als pilot Faqta (methode voor wereldoriëntatie)  uitgeprobeerd. Dit jaar gaan 
we voor het eerst starten met het werken met deze methode. Als opening hiervan gaan we met de 
hele school werken aan het zelfde thema. “het geheim van het geld”. 
 
Kledinginzameling 
Op donderdag 11 oktober wordt er een kledinginzameling gehouden. Deze vindt twee keer per jaar 
plaats. Heeft u de kasten opgeruimd en wilt u kleding inleveren? Dat kan de gehele week al, tot 
uiterlijk donderdag ochtend 9.00 uur. De OR zal zorgen voor een inzamelpunt bij de ingangen. De 
opbrengst komt ten goede aan de OR kas. 
 
10 minuten gesprekken 
In de week van 15 t/m 19 oktober vinden de eerste 10 minuten gesprekken plaats. 
We vragen u om bijgestuurd formulier of briefje te retourneren voor 5 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 maandagmiddag, dinsdagmiddag of donderdagmiddag 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. 
 
Fietskeuring 
Op dinsdag 16 oktober vindt de fietskeuring plaats in samenwerking met de VVN afdeling Eibergen. 
De fietsen van de leerlingen uit groep 5 tot en met 8 worden gecontroleerd.  
Deze kinderen moeten met de fiets naar school komen.  
Aandachtspunten bij de keuring blijken vaak te zijn: de verlichting (batterijen) en een goed werkende 
bel!  
Misschien verstandig dit vooraf nog even te controleren?  
 
OR 
Tijdens de OR vergadering is er gesproken over de schoolshirts. Deze zijn nog niet zo oud, maar 
echter vanwege de kwaliteit al wel aan vervanging toe.  
We willen kijken of het mogelijk is om door middel van sponsoring de aanschaf van kwalitatief betere 
shirts mogelijk te maken. Zijn er ondernemers die op deze wijze willen helpen? Als tegenprestatie 
wordt het logo en/of de naam van de onderneming op het shirt gedrukt. 
We willen graag polsen hoe de belangstelling hiervoor is. Dit neemt de OR mee in haar overleg en 
besluitvorming. U kunt zich wenden tot de voorzitter via de email: maarten-elke@zonnet.nl  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Deze week zijn de brieven over de vrijwillige ouderbijdrage meegegeven aan de kinderen. De brief is 
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. 
 
MR 
Dit schooljaar is de voorzitter Bert Zuidersma aftredend. Bert is bereid zich herkiesbaar te stellen.  
Heeft u als ouder belangstelling voor deze taak, dan mag u contact zoeken met het secretariaat van 
de mr Lisette Lamers, email: mr@mennoterbraakschool.nl of locatie coördinator Marjan Wolterink, 
email: directie@mennoterbraakschool.nl  
 
Op maandag 24 september heeft de MR samen vergaderd met de OR over de begroting. Het 
afgelopen schooljaar zijn we begonnen met het inventariseren van ideeën om meer geld te 
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genereren voor school. Dit schooljaar gaan we deze ideeën verder uitwerken en bekijken welke 
mogelijkheden we hebben de plannen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.  
Op 4 oktober om 19.30 uur vindt de volgende MR vergadering. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u 

zich aanmelden via mr@mennoterbraakschool.nl  

 
Ouderavonden 
In september zijn de ouderavonden gehouden. Deze waren goed bezocht.  
We danken alle aanwezige ouders voor hun komst en positieve inbreng.   
Naast de groepsinformatie die door de leerkrachten is gegeven, was er de gelegenheid uw mening te 
geven over het onderwijs in de toekomst. De verwachtingen van ouders die hierin aangegeven zijn, 
nemen we mee in onze schoolontwikkeling over ‘toekomstgericht onderwijs’ geven. 
 
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, enz. enz. Op deze wijze bent u tijdig op de 
hoogte van onze planning. Op dit moment is de kalender nog niet volledig gevuld, maar hier wordt 
spoedig aan gewerkt. 
 
 
Buurvrouw voed je kind eens op 
In het kader van De week van de Opvoeding begin oktober heeft het 
Preventie Platform Jeugd leuke bijeenkomsten voor ouders 
georganiseerd over diverse onderwerpen. 
Bijeenkomst over slaap/slaapgedrag kinderen 0-6 jaar,  
Bijeenkomst/theater over opvoeden 0-12 jaar,  
Bijeenkomst over Positieve Mindset van ouders basisschoolleeftijd 
Mogelijk kan dit voor ouders nuttig zijn, herkenbaar en/of leerzaam. 
 
Via  onderstaande link is meer informatie te verkrijgen, ouders 
kunnen zich via de website zelf aanmelden (kosteloos) 
 https://mailchi.mp/83dc5961cc7c/meld-je-aan-voor-de-activiteiten-
in-de-maand-van-de-opvoeding?e=6d569284e2 
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