
 

 
Infobulletin September 2019 

 

 

1  17  

2  18 Informatieavond groep 5 en 6 19.00 - 20.00 
uur 
Informatieavond groep A en B 20.00 - 21.00 
uur 

3 Vergadering OR 20.00 uur  19 Informatieavond groep 7 en 8 19.00 - 20.00 
uur 

4  20  

5  21  

6  22  

7  23  

8  24  

9 Let op: verzet! 
Informatieavond groep 3 en 4  
19.00 - 20.00 uur 
 

25 Vergadering MR 19.30 uur 
 

10  26  

11  27  

12  28  

13  29  

14  30  

15    

16    

 
 
Het schooljaar is weer van start gegaan 
Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast begonnen, de school ziet er weer piekfijn uit.   
Ingrid Ordelmans is de afgelopen periode afwezig geweest in verband met haar knieoperatie. Het 
herstel verloopt nog niet zodanig, dat zij alweer voor de klas kan staan. 
In groep B werken we daarom met een invalkracht. Vanaf volgende week zal Renate Lehmann twee 
dagen in groep B werken. 
 
Conny Ruesink is de onderwijsassistenten die dit jaar (kleine groepjes) leerlingen begeleidt buiten de 
klas. 
 
We mogen dit jaar ook weer verschillende vakleerkrachten begroeten. 
Vanuit de Sportfederatie Berkelland worden de gymnastieklessen verzorgd. Anne Waanders geeft les 
aan de groepen 3 tot en met 8 in de Pickerhal op maandag en vrijdag. Quenda Kuitert geeft op 
maandag gymles aan de kleuters in ons eigen speellokaal. 
Milou Pasveer komt op de donderdag voor de muzieklessen in groep A t/m 8.  



Humanistisch Vormingsonderwijs in groep 8 wordt gegeven door Monique Bolhuis. Zij is echter al 
een poosje met ziekteverlof waarbij zij nog niet hersteld is. De lessen worden waargenomen door 
Gerrie Meijer. 
Godsdienstig Vormingsonderwijs in groep 7 wordt gegeven door een nieuwe vakleerkracht. Na het 
afscheid van Albertine Kokkeler eind vorig schooljaar, weten we nog niet wie haar opvolg(st)er 
wordt. 
 
Als Opleidingsschool mogen we in verschillende groepen studenten verwelkomen: vanuit Iselinge 
(pabo studenten) gaat in groep 4 een werkplekstudent van start: Nienke te Velthuis. In groep 8 is 
werkplekstudent Rick Huurneman gestart en in groep 7 begint Jetse Klein Gunnewiek volgende week 
aan haar stage. Deze studenten 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. Mirthe Brouwer is 
gestart in groep A. 
   
Op dit moment wordt er gewerkt aan de schoolgids 2019 2020. 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. 
 
Dit schooljaar hebben we een aantal ontwikkelingen die we op school willen neerzetten en 
uitbouwen. Zo zijn we bezig met de vorming van het Educatief Kindcentrum (EKC) in samenwerking 
met Oqido.  
Daarnaast willen we dit jaar werken aan de Talentmiddagen. Hierbij werken de kinderen vanaf groep 
3 aan een thema. Verschillende vakgebieden komen daarbij aan bod, zoals aardrijkskunde, 
geschiedenis, cultuur en creatieve vorming.  
 
Zoals al gezegd: de kop is eraf. Samen maken we er een boeiend jaar van! 
 
Ouderhulplijst 
Vorig schooljaar hebben zich veel ouders opgegeven om op enige wijze de school te helpen. Hartelijk 
dank daarvoor!  
Dit jaar wordt er via het infobulletin gevraagd om hulp.  
De ouderhulplijst wordt niet aan het begin van het jaar uitgedeeld. We merkten afgelopen jaar dat 
deze niet goed gewerkt heeft: enerzijds waren er opgaves vooraf, waarbij deze uiteindelijk toch niet 
beschikbaar waren; anderzijds werden soms mensen niet benaderd die zich wel hadden opgegeven. 
 
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 hiertegen, 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: 

overblijfhulp Maandag, 
dinsdag, 
donderdag, het 
hele schooljaar 

Groep A en B Corine Roggeveld 
Renée te Vaanholt 

mailto:directie@mennoterbraakschool.nl


11.45-12.45 uur 

Technieklokaal 
Borculo 

Dinsdag 12 nov 
8.30 brengen 
11.30 halen 
 

Groep 7 nicole@mennoterbraakschool.nl 

    

 
 
Studiedagen/onderwijskundige dagen 
Dit schooljaar zijn er wederom onderwijskundige dagen gepland. Deze dagen zijn de kinderen vrij. 
Het team gebruikt deze momenten voor studiebijeenkomsten (in het eigen team of binnen stichting 
Oponoa), scholing en onderwijskundige vergaderingen. 
Daarnaast zijn er extra momenten vrij gepland voor de jongste kinderen.  
 
Onderwijskundige dagen voor groep A tot en met 8: 
Woensdag 9 oktober 2019 hele dag vrij 
Vrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uur vrij 
Donderdag 12 maart 2020 vanaf 12.00 uur vrij 
Vrijdag 10 april 2020 hele dag vrij 
Maandag 22 juni 2020 hele dag vrij 
Vrijdag 10 juli 2020 hele dag vrij  
* er is nog 1 middag vrij te plannen ten behoeve van een studiebijeenkomst, deze datum is nog niet 
bekend. 
 
Onderwijskundige dagen voor groep A tot en met 4: 
Vrijdag 6 december 2019 
Vrijdag 20 december 2019 
Vrijdag 31 januari 2020 
Vrijdag 19 juni 2020 

 
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’) vrijhouden. 
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 of de school binnen te 
gaan. 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 wanneer een leerling start op school. Wilt u uw toestemming wijzigingen, wilt u 
dit dan doorgeven aan de desbetreffende groepsleerkracht? 
 
Nieuws van de Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad start de eerste vergadering op woensdag 25 september 19.30 uur. 
Op 2 juli is de laatste vergadering geweest van de MR van het schooljaar 2018-2019.  
Er is gesproken over bovenschoolse veranderingen, besteding werkdrukgelden, verandering van 
schoonmaakbedrijf binnen OPONOA.  
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. Hier is onder andere gesproken over de financiële situatie 
van de OR. Het komende schooljaar zal daar verder over gesproken worden. Hierover zult u later 
meer horen.  De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar  
2019- 2020 vastgesteld op € 50 per leerling. 
Mocht u aanwezig willen zijn bij een MR-vergadering dan kunt u dat kenbaar maken via 
mr@mennoterbraakschool.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/ 
 

 
Hallo, hier nieuws vanuit de BSO.  
  
De zomervakantie is weer voorbij.  
We hebben 6 weken lang plezier gehad van het 
zomervakantie programma. Hierbij stond elke week een 
ander thema centraal. We hebben genoten van veel leuke activiteiten. Bijvoorbeeld: broodjes 
bakken, waterspelletjes, kwallen maken en verstoppertje door de hele school! Ook hebben we een 
aantal uitjes gemaakt: naar de uitkijktoren in Neede, Hof van Eckberge, Erve Brooks, Speeltuin 
Beltrum en naar de Stapstenen bij het Lankheet. 
We hopen dat jullie ook allemaal lekker uitgerust zijn.  
  
Week 43 is de school vrij want dan is het herfstvakantie. Deze week zijn we bij de BSO elke dag 
geopend van 07:30 tot 18:00. U kunt uw kind ook alleen inschrijven voor vakantieopvang. Als uw kind 
niet op de BSO zit, maar wel wil komen dan kan dit ook. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
administratie. 
Deze week doen we met de kinderen leuke activiteiten die passen bij een bepaald thema.  
  
Voor vragen loop gerust eens binnen of neem contact met ons op.  
  
Telnummer BSO: 0657014375 
Email administratie:  janine.vogel@oqido.nl  
Telnummer administratie: 0545 461130 

 

Open Huis Popschool 
Zaterdag 7 september van 11:00 tot 14:00 uur houdt Popschool Drums and Dance de jaarlijkse open 
dag van Popschool D&D. 

mailto:mr@mennoterbraakschool.nl
http://www.gezondtrakteren.nl/
mailto:janine.vogel@oqido.nl


Hier krijgen de kinderen en ouders de kans om te kijken en 
luisteren, wat ze allemaal doen en mag je een rondje maken 
door de school om alle instrumenten uit te proberen. 
Ook kunnen ze kennismaken met alle docenten en ze vragen 
stellen. 
Vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes, zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
Naschools aanbod Mad Science 

 

 


