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Informatie avond groep 7 en 8

Het schooljaar is begonnen...
Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast begonnen. Ondanks de corona restricties kunnen we weer
fijn aan het werk allemaal.
Enkele bijzonderheden vanuit het personeel vindt u hier op een rij:
We verwelkomen binnen ons team Hilde van den Bos, Petra Ekkelboom, Kelly Rosendahl en Nicky
Tempel. Zij stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.
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. Waldo Rhebergen geeft op
maandag gymles aan de kleuters, tevens in de Pickerhal.
Fernando Soto komt vanuit Muziek en Kunstwijs de muzieklessen verzorgen in groep A t/m 8.
Humanistisch Vormingsonderwijs in groep 8 wordt gegeven door Monique Bolhuis. Godsdienstig
Vormingsonderwijs in groep 7 wordt gegeven door Lily Mulder. Nadat deze lessen vervallen zijn in de
afgelopen periode, starten deze in het nieuwe schooljaar weer.
Als Opleidingsschool mogen we in verschillende groepen studenten verwelkomen vanuit Iselinge
(pabo studenten):
In groep B is Mandy Blok. 2e jaars. Zij is er op dinsdag en woensdag.
In groep 4 is Berthe Krooshof, zij is 4e jaars LIO en ze is er op maandag en dinsdag.
Jelle Leusink staat op dinsdag en woensdag in groep 5 en is 1e jaars.
Marc Houwer werkt zijn laatste stagedagen in groep 8 en is 4e jaars LIO.
Vanuit Graafschap College lopen onderwijsassistenten stage:
In de onderbouw is Jolijn Bomers en in groep 7 is Naomi Elsweier, beide studenten zijn 2e jaars.
Joke Wassink werkt evenals voor de zomervakantie in de onderbouw als student AD PEP, naast haar
werkzaamheden bij Okido.
De schoolgids wordt verstuurd naar alle ouders, zodra de medezeggenschapsraad hiermee instemt.

In de schoolgids vindt u informatie over alle onderwijskundige en organisatorische aspecten van onze
basisschool, die van belang is dit schooljaar.
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. De komende week zal deze worden gevuld.
We hebben activiteiten gepland, zoals we dit gewend waren. Per periode zullen we moeten bekijken
of de activiteiten door kunnen gaan en op welke wijze.
Dit schooljaar hebben we een aantal ontwikkelingen die we op school willen neerzetten en
uitbouwen. De meeste onderwerpen zijn vorig schooljaar gestart en zetten we nu door in dit
schooljaar.
De onderwijskundige dagen gebruikt worden voor de scholing van het team over het onderwerp
begrijpend lezen en executieve functies. Daarnaast willen we dit jaar verder 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. Tot slot hebben we vorig jaar een nieuwe rekenmethode uitgezocht: Getal en Ruimte
junior. Hiermee gaan we dit schooljaar werken vanaf groep 3.
De vorming van het Educatief Kindcentrum (EKC) in samenwerking met Oqido zal wederom zijn plek
krijgen.
Tot slot is er een onderwerp dat we vorig jaar zijn opgestart samen met een aantal enthousiaste
ouders: de aanpak van het schoolplein. Het kleuterplein willen we graag als eerste vernieuwen.
Hiervoor zijn mooie ideeën en plannen gemaakt, in samenwerking met de Meergaarden. Zodra we
concreet zaken kunnen delen zullen we dit doen!
Zoals al gezegd: de kop is eraf. Samen maken we er een boeiend jaar van!
Onderwijskundige dagen 2021 2022
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.
Een aantal van deze dagen zijn gepland met extern taal-leesdeskundige Willeke Evers. Zij verzorgt
voor alle scholen van stichting Oponoa een traject in het kader van onderwijs in begrijpend lezen.
Daarnaast zijn er extra momenten vrij gepland voor de jongste kinderen.
Onderwijskundige dagen voor alle kinderen van school
Woensdag 27 oktober 2021
Woensdag 26 januari 2022
Vrijdag 15 april 2022
Woensdag 15 juni 2022
Vrijdag 8 juli 2022
Onderwijskundige dagen voor onderbouw tot en met groep 4:
Vrijdag 24 december 2021
Vrijdag 4 februari 2022
Vrijdag 3 juni 2022
*Woensdag in de week van de avondvierdaagse

Vakantierooster:
Herfstvakantie 18 tot en met 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 tot en met 25 februari 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april tot en met 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag 27 april)
Hemelvaart 26 & 27 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli tot en met 19 augustus 2022
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.

We stellen ons voor:
Hilde Hengeveld
Hoi allemaal,
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Hilde Hengeveld – van den Bos. Ik ben 31 jaar en ik woon in
Eibergen, samen met mijn man Jory en twee kinderen James en Sophie.
Als kind heb ik een fijne basisschooltijd gehad op de Menno ter Braak
school en dit schooljaar mag ik er zijn als juf van groep 4, op iedere
donderdag en vrijdag.
Mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Ik hecht veel waarde aan
een positieve interactie met kinderen en het zorgdragen voor een veilig
pedagogisch klimaat, de basis om tot leren te komen.
Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Ik wil graag op deze individuele behoeften en
verlangens inspelen.
Mijn doel is om de kinderen een fijne en leerzame tijd te bieden in groep 4 en daar heb ik veel zin in!
Ik hoop u snel te ontmoeten.
Petra Ekkelboom
Hallo allemaal. Ook ik wil me graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Petra Ekkelboom, ik woon in Eibergen met mijn man en 2 volwassen
dochters. Op woensdag, donderdag en vrijdag werk ik als
onderwijsassistent in groep 3. Ook op maandag en dinsdag zal ik regelmatig
op school te vinden zijn, ik zal dan waar nodig groepjes leerlingen
ondersteunen.
Naast mijn werk ben ik bezig met de Pabo en in de spaarzame vrije tijd die
nog over blijft wandel ik graag met onze honden, werk in de tuin of ben
creatief bezig.
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar en kijk er naar uit jullie te ontmoeten.
Nicky Tempel
Hallo allemaal, daar ben ik weer. Na een jaar gewerkt te hebben op een
andere school binnen de stichting ben ik weer terug. Nu niet in groep 3, maar
in groep 7.
Mijn naam is Nicky Tempel. Ik kom uit Haaksbergen en ben 27 jaar. Dit
schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam in groep 7. Op
donderdag geef ik les aan groep 6.
In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in een winkel om heerlijk te shoppen,
maar ook op een motocrossbaan kun je mij tegenkomen, waar ik aan het kijken ben.
Ik heb twee jaar terug een fijne tijd hier op school gehad en ben daarom ook blij dat ik weer terug
mag komen. Ik hoop er samen met alle leerlingen en collega's weer een leuk schooljaar van te
maken.

Kelly Rosendahl
Hallo allemaal, inmiddels is het alweer een hele tijd, vier jaar, geleden dat ik
op obs Menno ter Braak heb gewerkt. Destijds in groep 6, nu ben ik weer
terug in groep 7. Mijn naam is Kelly Rosendahl en ik ben 29 jaar. Ik woon in
Lichtenvoorde.
Dit schooljaar zal ik op donderdag en vrijdag werkzaam zijn in groep 7.
Verder heb ik op de andere dagen van de week andere werkzaamheden bij
Stichting OPONOA.
Wanneer ik niet aan het werk ben, ben ik geregeld te vinden op het voetbalveld, want dat is een van
mijn hobby's. Ik kijk uit naar een fijn, gezellig en leerzaam schooljaar met jullie.
Parro app
Dit schooljaar gaan we werken met de parro app. Hiermee verloopt de communicatie binnen een
beveiligde en afgeschermde omgeving. Parro is aangesloten bij ons schooladministratiesysteem
Parnassys.
Parro wordt o.a. gebruikt voor korte mededelingen, het aangeven van privacyvoorkeuren door
ouders, het organiseren van ouderhulp en de indeling/planning van de 10 minuten gesprekken.
Dit wordt een officieel communicatiemiddel vanuit de schoolorganisatie. Indien uw mailadres bij ons
bekend is, ontvangt u via de mail een uitnodiging voor de activatie van de app. Ontvangt u geen
mailing vanuit school, maar wilt u wel de appberichten ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan
Marjan Wolterink: directie@mennoterbraakschool.nl
Met het in gebruik nemen van de parro app, zijn de groepsapp's overbodig. School zal deze niet
(meer) gebruiken voor het doorgeven van de
mededelingen.
Op dit moment loopt er een proef met groep 4. Deze
ouders hebben inmiddels een uitnodiging gehad.
Tijdens de informatie avond ontvangt u meer
informatie over de Parro app. Na de informatie avond
zal deze in gebruik gaan.
Informatie avonden
Dit jaar houden we de informatie avond weer fysiek: u bent van harte welkom in de school.
Natuurlijk houden we ons daarbij aan de richtlijnen: de gezondheidscheck... en de 1,5 m. afstand
tussen volwassenen. We vragen daarbij om per ouderpaar met 1 persoon naar de informatie avond
te komen.
Indien daar behoefte aan is, kunt u de informatie avond ook online volgen via de MEET.
Het is voor ons belangrijk te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten op school en via de
MEET.
U moet zich dus opgeven voor de informatie avond bij de groepsleerkracht van uw kind met de
volgende gegevens:
• Naam ouder..... moeder/vader van........ groep.......
• Komt met 1 persoon naar de ouderavond ja/nee
• Neemt deel aan de MEET bijeenkomst ja/nee

Nieuws van de buitenschoolse opvang
Het nieuwe schooljaar is begonnen. We mogen nieuwe kinderen
begroeten op onze BSO. Iedere dag is er een andere
groepssamenstelling. Je ziet de klasgenootjes, om mee te spelen.
En je leert andere kinderen kennen, om de middagen mee op te
trekken. We zorgen met elkaar voor een ontspannen en veilige
sfeer op de groep. Er is op de groep verschillend bouw- en speelmateriaal, er zijn spelletjes puzzels
en voor de creatieve kinderen hebben we een kast met knutsel- en teken spullen.
We gaan met de kinderen buiten spelen of doen actief spel in het speellokaal. Lekker bewegen na
een dag op school vinden wij belangrijk.
De kinderen krijgen op de korte middagen fruit, drinken en een schaaltje yoghurt met cruesli/
ontbijtgranen. Voor de lange middagen starten we eerst, met een gezamenlijke broodmaaltijd.
We hebben genoten van de zomervakantie en gaan met enthousiasme een leuke tijd doorbrenegen
met de kinderen. Groeten van de BSO-leiding; Sharon, Mirthe en Joke
Traktaties
Als een kind jarig is, mag het trakteren op school. De afgelopen periode was de richtlijn:
voorverpakte traktaties. Dit laten we los.
Een kind mag trakteren voor de eigen groep en de eigen juf/meester. Daarna mag het de klassen
rond met de verjaardagskaart (een traktatie voor andere teamleden hoeft dus niet!).
We zien graag een gezonde traktatie. Tips en ideeën hiervoor zijn o.a. in onderstaande link te vinden.
In elk geval is regel van school met betrekking tot de traktaties: geen snoep en geen cadeautjes.

http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn
%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje%202019.pdf
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.
De privacy voorkeuren kunt u aangeven/wijzigen in de parro app.
Mad Science
Op woensdag 8 september komt de professor van Mad Science op school
om een voorstelling te geven.
Het thema is: Energie Experts
Daarna is er de gelegenheid voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8
om zich op te geven voor de naschoolse cursus. Bij voldoende deelname vindt deze cursus plaats op
onze eigen school, op de dinsdagmiddag om 14.45 uur. De kinderen kunnen dan op school blijven als
de school uit gaat. De workshops duren 1 uur. In de bijlage vindt u meer informatie en het adres van
de website. Op dit moment staat Eibergen-obs Menno ter Braak nog niet in het schema, dit zal zo
spoedig mogelijk aangepast worden. Kosten en data vindt u dan op de site.

