
 

Infobulletin September 2018 
 

 

1  17  

2  18  

3  19  

4 GGD verpleegkundige Maud Wassenaar 
inloop spreekuur (8.30-9.30 uur) en 
controles 
 
Groep 8 gaat met een aantal bewoners 
van de Meergaarden naar de markt. 

20 Estinea lezen 10.30 – 11.30 uur  

5 Introductieshow Techniek  
‘de gekke professor’ voor groep 3 tot en 
met 8 

21  

6 Estinea lezen 10.30 – 11.30 uur  22  

7  23  

8  24 19.30-21.30 MR/OR vergadering 

9  25  

10  26  

11 Informatieavond groep 5/6 19.00-20.00 
uur 

27 Tandarts bus komt op school 
(jeugdtandverzorging) 

12 Informatieavond groep 3/4 19.30-20.30 
uur 

28  

13 Tandarts bus komt op school 
(jeugdtandverzorging)  
Informatieavond groep A/B 19.30-20.30 
uur 
Informatieavond groep 7/8 19.00-20.00 
uur 

29  

14  30  

15    

16    



 
 
Ouderhulplijst: 

Vorig schooljaar hebben zich veel ouders opgegeven om op enige wijze de school te helpen. 
Hartelijk dank daarvoor!  
Dit jaar wordt er wederom via het infobulletin gevraagd om hulp. Daarnaast wordt aan het 
begin van het schooljaar een ouderhulplijst uitgedeeld. Op deze wijze heeft de OR een beter 
beeld welke hulp verwacht kan worden. 
De organisatie van verschillende activiteiten gebeurt in samenwerking met de klassenouder 
en de ouders van de OR. De communicatie verloopt via de mail.  Indien er gewerkt wordt 
met een groepsapp, zal dit gebruikt worden voor het sturen van herinneringen.  
 
Daarom vragen we hierbij toestemming aan u, of uw mailadres voor deze doeleinden 
verspreid mag worden. Bent u hier tegen, wilt u dit dan kenbaar maken bij 
locatiecoördinator Marjan Wolterink:  directie@mennoterbraakschool.nl 
 

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

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Technieklokaal  Ma. 24/9, 19/11, 
28/1, 15/4 

Groep 7 Nicole Paul 
nicole@mennoterbraakschool.nl  
 

Markt Meergaarden 
begeleiding van 
groepjes 

4/9 Groep 8 Roeljan van den Berg 
roeljan@mennoterbraakschool.nl  

    

 
 

Het schooljaar is weer van start gegaan.  
Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast begonnen, de school ziet er weer piekfijn uit.   
Stephan v.d. Berg en Conny Ruesink zijn de onderwijsassistenten die dit jaar (kleine 
groepjes) leerlingen begeleiden buiten de klas. 
We hebben ook dit jaar weer de luxe dat we in het team verschillende vakleerkrachten 
mogen begroeten. 
Vanuit de Sportfederatie Berkelland worden de gymnastieklessen verzorgd. Anne Waanders 
start samen met Anouk Groot Kormelink 
Milou Pasveer komt op de donderdag voor de muzieklessen in groep A t/m 6. Voor de 
muzieklessen in de bovenbouw verwachten we de mannen van ‘Muziek van de Toekomst’.  
 
Als Opleidingsschool mogen we in verschillende groepen studenten verwelkomen:  vanuit 
Iselinge (pabo studenten) gaat in groep 3 een Lio stagiaire van start: Stella Melkonian. In 
groep 8 komt werkplek student Rowan Papen. Stella en Rowan zijn er het hele schooljaar. 
Verder komen er 1e en 2e jaars studenten op dinsdag. Zij worden in verschillende groepen 
geplaatst. 
Vanuit Graafschap College lopen onderwijsassistenten stage in de onderbouw. 
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Op dit moment wordt er gewerkt aan de schoolgids 2018 2019. Zodra de schoolgids door de 
MR is goedgekeurd, zal deze verspreid worden.  
De website is weer opgeschoond.  
De activiteitenkalender krijgt u natuurlijk elke maand via dit infobulletin. De activiteiten die 
voor dit jaar al zijn vastgesteld, worden in de activiteitenkalender gezet die op de website is 
te vinden. Op deze wijze weet u belangrijke data ruim van tevoren. 
 
Zoals al gezegd: de kop is er af. Samen maken we dit jaar boeiend! 
 

Verkeerssituatie rondom school 

Er zijn twee uitgangen en pleinen waar een druk verkeer op gang komt als de school uit gaat. 

Dit kan al snel onoverzichtelijk (en gevaarlijk) worden als er geparkeerd/gewacht wordt dicht 

bij de ingangen. Daarom vragen we iedereen (ouders en oppas) rekening te houden met: 

- Gele streep op de stoepranden: hier NIET parkeren 

- Fietsers wachtend op de stoep: niet de doorgang blokkeren  

- Fietsers bij de hoofdingang: het pad naar de kleuteringang (de zogenaamde 

‘rotonde’) vrij houden. Hier gaan vaak ouders staan, waardoor de doorgang 

geblokkeerd wordt voor ouders en kinderen die deze weg nemen. 

 

Honden op het plein  

We willen alle ouders vragen om NIET met hun hond het plein op te lopen. Zodra dit gebeurt, is 

school verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. 

Kinderen zijn onvoorspelbaar en vaak erg enthousiast: ze willen graag een hond aaien. 

Het is al eens voorgekomen (gelukkig niet op onze school) dat een hond daarbij een kind gebeten 

heeft. Dit willen we graag voorkomen. 

Neemt u uw hond mee tijdens het ophalen van de kinderen, dan vragen we u om op de stoep te 

wachten. 

 

AVG 

In het kader van de wet op privacy zijn er een aantal protocollen opgesteld binnen stichting 

Oponoa. 

De privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is opgesteld 

en staat op onze website (onder het menu: ouders). 

In onze nieuwe schoolgids staat een beknopte uitleg. 

Daarnaast is er een formulier ‘toestemming gebruik beeldmateriaal’ opgesteld. 

Dit wordt uitgedeeld aan de kinderen op school en verwachten we terug van elk gezin. 

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad start de eerste vergadering op 24 september samen met de 

leden van de ouderraad. Speciaal thema op dit overleg is de financiële toekomst van de 

ouderraad. 

Nadat vorig jaar een start is gemaakt met dit onderwerp, zullen we dit jaar verder gaan met 

het ontwikkelen van beleid en doorvoeren van organisatorische veranderingen met 



betrekking tot dit thema. Het doel is de financiën ‘gezond te houden’, in tijden van krimp en 

dalende leerlingenaantallen.  

Op 3 juli is de laatste vergadering geweest van de MR.  

Er is gesproken over de uitkomsten van de veiligheidsonderzoeken, medewerkers 

inzetbaarheidsonderzoek en ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. In het nieuwe schooljaar zal namens onze school Anne Stroot plaats 

nemen in de GMR en zal als lid van de oudergeleding meedenken over de zaken die spelen 

op bestuursniveau. Nadat er instemming is verleend op het school ontwikkelplan en het 

schoolformatieplan, zijn we samen met de OR samen in overleg gegaan. Deze vergadering 

was gecombineerd met de jaarvergadering van de oudervereniging.  

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018 2019 vastgesteld op € 50 per leerling. 

 

Werkdruk in het basisonderwijs 

Het afgelopen jaar is er veel gesproken over de werkdruk in het basisonderwijs. 

Ook wij ervaren deze druk binnen de school. Enerzijds door wettelijke regelgevingen, 

maatschappelijke ontwikkelingen en opgelegde ontwikkelingen ‘van boven af’ maar 

anderzijds ook door de planning en activiteiten die we op school organiseren. 

De regering heeft gelden vrijgemaakt. Deze gelden zetten wij (mede) in om de tweede 

kleutergroep te realiseren. Maar geld lost niet alle werkdruk op.  

Daarom zijn we in het team in gesprek gegaan met elkaar om te kijken waar de werkdruk 

wordt ervaren en hoe dit is op te lossen. Dit kan soms met geld, maar in veel gevallen ook 

niet! 

We hebben daarbij kritisch gekeken naar het taakbeleid, onze jaarkalender en 

activiteitenkalender. De afgelopen jaren zijn er taken bijgekomen, maar is er niets 

afgevallen.  

Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om bepaalde activiteiten niet terug te laten komen 

of om deze te combineren met andere activiteiten. Bijvoorbeeld omdat het niet past bij de 

visie van onze school en/of omdat het in een periode valt waarin al andere zaken op de 

planning staan. 

Ook hebben we ervoor gekozen om onderwijskundige dagen voor de groepen 1 tot en met 4 

in te plannen. Deze kinderen hoeven minder uren naar school op jaarbasis waardoor dit 

mogelijk is. Door de regelgeving die hierop van toepassing is, zijn we in de mogelijkheid om 

enkele extra dagen vrij te plannen voor deze jongste leerlingen. Deze momenten worden 

door het personeel gebruikt om administratie bij te werken, planningen en evaluaties te 

maken en te vergaderen. 

Zodra we deze data definitief vastgesteld hebben, laten we u dit weten. 

 

Sportuurtjes Sport Federatie Berkelland: nieuwe stijl 

Op dinsdag 4 september start de Sport Federatie Berkelland(SFB) met een nieuwe opzet van 

de SFB Sportuurtjes voor alle kinderen van de basisscholen in Berkelland.  



Zo wordt er vanaf 4 september elke dinsdag in Eibergen van 15.30-16.30 uur een wisselend 

sportuur aangeboden in of in de buurt van de Pickerhal al dan niet in samenwerking met een 

sportvereniging. Bij goed weer en als de sport het toe laat kan er bijvoorbeeld op de Maat 

gesport worden. Ze proberen het weer zo goed mogelijk te voorspellen en via de SFB-

facebookpagina aan te kondigen waar ze gaan sporten dan kun je daar qua sportkleding 

rekening mee houden.  

Opgeven hoeft niet meer, je komt gewoon op tijd naar de Pickerhal en daar is het elke keer 

weer een verrassing wat  ze gaan doen. De ene keer sporten ze samen met een vereniging 

en de andere keer verzorgen ze bijvoorbeeld een spel.  

Op de donderdagen vanaf 6 september zal de rest van Berkelland bezocht worden met 

wisselende sportuurtjes van 15.30-16.30 uur. Ze starten in Noordijk en sluiten op 29 

november de reeks sportuurtjes af met Pietengym in Eibergen. Kijk voor het volledige 

rooster en de locaties op de site  in de evenementenlijst of op de SFB-

Facebook/Instagrampagina.  

De kosten voor deelname aan de sportuurtjes zijn €1,50 of € 12,50 voor een Sporturenkaart 

(10x). Mochten er verenigingen zijn die graag mee willen werken aan de sporturen, dan 

kunnen ze contact opnemen met de SFB. Dat kan via john@sportfederatieberkelland.nl of 

0545-476727. 

Website: https://www.sportfederatieberkelland.nl  

 

Verjaardag in de klas 

Als een kind jarig is geweest, vieren we dit ook met de kinderen in de klas en mag er 

getrakteerd worden. We zien dan graag een gezonde en niet te grote traktatie.   

Voor tips en ideeën: http://www.gezondtrakteren.nl/   
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De Gekke Professor 
 
Binnenkort is zover. Op woensdag 5 september komt één van de Mad Science professoren 
een spectaculaire Science show op onze basisschool verzorgen. Hierna kunnen de kinderen 
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en 
techniekcursus. 
 
Zij worden vanaf 26-9-2018 iedere woensdag, zes weken lang, meegenomen in de wondere 
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek 
die daarachter zit uitleggen. 
 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 
Er komt van alles aan bod! 
 
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! 
Inschrijven kan t/m 19-9-2018 en vol=vol. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 
www.nederland.madscience.org     en klik direct op het inschrijfformulier. 

Experimentere
n met de gekke 

professoren 
van Mad 
Science! 
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