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Het schooljaar is begonnen... 
Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast begonnen. 
Enkele bijzonderheden vanuit het personeel vindt u hier op een rij: 
We verwelkomen binnen ons team Pierrette Kluivers. Zij vervangt Aniek Wilmink in groep 5 en staat 
dit jaar 2 dagen in groep 7.  Juf Aniek verwacht heel binnen kort haar baby, dus we hopen hierover 
snel bericht te krijgen! 
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 Stijn Kruisselbrink is er op 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 alle groepen.  
Humanistisch Vormingsonderwijs in groep 8 wordt gegeven door Monique Bolhuis. Godsdienstig 
Vormingsonderwijs in groep 7 wordt gegeven door Lily Mulder.  
 
Opleidingsschool 
Zoals u wellicht weet, is obs Menno ter Braak een Opleidingschool. Dat houdt in dat we vanuit 
allerlei verschillende opleidingen studenten begeleiden in hun professionalisering. Het hele team is 
getraind om mentor te zijn. Wij vinden het belangrijk dat studenten/stagiairs/scholieren de kans 
krijgen zichzelf binnen onze school te ontwikkelen. Vandaar dat u in onze groepen studenten zult 
aantreffen van verschillende scholen en studierichtingen. 
Dit jaar mogen we Eline Geurkink (2e jaars, groep 1 t/m januari-daarna groep 7) en Eline Groot 
Nibbelink (3e jaars, hele schooljaar groep 6) verwelkomen vanuit Hogeschool Iselinge.  
Tygo ter Woerds (Assink, groep 1 t/m 4,  t/m maart) komt op onze school kijken of het 
(basis)onderwijs iets voor hem is. 



En vanuit het Graafschap College komen Ruby Kemkens en Many Horck als onderwijsassistenten hun 
eindstage doen. Zij komen vanaf januari in groep 1 en 2. 
   
Schoolgids 
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, zijn afgelopen week via Parro gedeeld. Daarnaast zijn ze in de 
activiteitenkalender gezet die op de website is te vinden. Op deze wijze weet u belangrijke data ruim 
van tevoren. Helaas heeft de eerste wijziging ook al plaatsgevonden: het Menno Moment moest 
verplaatst worden naar 15 juni. Ook de aansluitende onderwijskundige dag voor de onderbouw is 
daardoor verzet. 
 
Dit schooljaar hebben we een aantal onderwijsontwikkelingen en -doelen die we op school willen 
neerzetten en uitbouwen.  
Dit zijn: 

- Implementatie van de nieuwe leesmethode Atlantis in groep 4 tot en met 8.  
- Gezonde School: op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling  
- Talentgericht onderwijs vormgeving, met aandacht voor de meer begaafde leerling 
- Werken aan doelen en werken met doelen 
- Digikeuzebord bij de kleuters: het werken op leer- en ontwikkelingslijnen 

 
De onderwijskundige dagen zullen gebruikt worden voor de scholing van het team over deze 
onderwerpen.  
En natuurlijk is er een onderwerp dat we vorig jaar zijn opgestart samen met een aantal 
enthousiaste ouders: de aanpak van het schoolplein. Het kleuterplein heeft al een metamorfose 
ondergaan en de komende periode zullen we hier mee verder gaan. 
 
Zoals al gezegd: de kop is eraf. Samen maken we er een boeiend jaar van! 
  

          
 

 



Schoolvakanties 2022 2023 

Alle schoolvakanties en vrije dagen zijn al via Parro gedeeld. Hierbij 

alles nog even op een rij: 

 

Herfstvakantie 24 tot en met 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 tot en met 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari tot en met 3 maart 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april tot en met 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 & 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli tot en met 18 augustus 2023 

  

Onderwijskundige dagen  

Dit schooljaar is er een aantal 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 alle kinderen van school: 

Woensdag 12 oktober 2022 

Vrijdag 23 december middag vrij voor groep 5-8 

Woensdag 25 januari 2023 

Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag) 

Woensdag 21 juni 2023 

Vrijdag 7 juli 2023 

  

Onderwijskundige dagen voor onderbouw tot en met groep 4 

Maandag 5 december 2022: vanaf 12.00 uur (middag vrij) 

Vrijdag 23 december 2022 

Vrijdag 3 februari 2023 

Vrijdag 15 juni 2023 

 

Informatie avonden 

In de maand september vinden de informatie avonden plaats. Deze organiseren we weer ‘gewoon’ 

in de school. In de Parro app/agenda kunt u uw aanwezigheid aangeven. We rekenen op uw komst! 

 

Volleybaltoernooi 

Volleybalvereniging Boemerang organiseert in samenwerking met Sport Federatie Berkelland op 

woensdag 21 september een scholenvolleybaltoernooi in de Pickerhal. Het toernooi begint ’s 

middags om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

De leerlingen kunnen deelnemen vanaf groep 5.  Uw kind kan zich voor vrijdag 9 september bij de 

eigen leerkracht opgeven. Zoals bekend is elk team verantwoordelijk voor een eigen coach, 

begeleider. Heeft uw kind zich opgegeven, dan volgt nadere informatie via de mail.     

 

 

 

 


