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Ouders BEDANKT! 
Wat fijn dat we ook dit schooljaar weer op jullie hulp konden rekenen! Mede door alle hulp 
hebben we onze activiteiten, uitstapjes en schoolreisjes weer kunnen organiseren. Ook de 
klassenouders en luizenpluizers, heel erg bedankt!  Voor het eerst dit jaar zijn we in plaats 
van de bus met auto’s op schoolreisje gegaan. Wat fijn dat we dit mogelijk hebben kunnen 
maken met jullie hulp! 
Hopelijk mogen we volgend schooljaar ook weer rekenen op jullie hulp, voor nu eerst een 
fijne vakantie! 



Ouderhulp oproep 

Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Laatste schooldag  
 

Donderdag 11 juli Hele school  

Schoonmaakmiddag; 
zie info 
Schoonmaak 
klaslokaal, inclusief 
ramen wassen 
Kleutergroepen: ook 
alle materialen krijgen 
weer het ‘zomersopje’ 
 

4,5, 8 en 9 juli Hele school  Groepsleerkracht en 
klassenouders  

Hulp bij estinea lezen 
 
 

Zie info   Marike@mennoterbra
akschool.nl  

 

Ledenvergadering Oudervereniging  en vergadering MR 
Op dinsdag 2 juli om 19.30 uur vinden de laatste OR en MR vergaderingen plaats. Vanaf 20.30 uur 

vergaderen we samen en zal het schooljaar afgesloten worden met een ledenvergadering. Hiervoor 

bent u van harte uitgenodigd. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via 

mr@mennoterbraakschool.nl 

In de MR vergadering zal o.a. worden gesproken over: 

 Schoolontwikkelplannen 2018 2019 (evaluatie) en 2019 2020 (opzet) 

 Werkverdelingsplan en besteding werkdrukgelden 

 Schoolformatieplan  

 Schoolplan 2019 2023 

 
Eindschoonmaak 
Op 4, 5, 8, 9 juli hebben we een schoonmaakweek. Dit doen we na schooltijd vanaf 14.30  tot 
ongeveer 16.00 uur of nader af te spreken. 
Kunt u hierbij een handje helpen, wilt u zich dan melden bij de groepsleerkracht of de klassenouder? 
Per klas zijn 3 tot 4 mensen voldoende om samen een uurtje het meubilair af te soppen en een 
stukje in de hal/algemene ruimte mee te nemen.  
Kleutermaterialen kunnen ook mee naar huis worden genomen om schoon te maken. Samen maken 
we er weer een schoon gebouw van! 
 
Begeleiding gezocht bij Estinea lezen 
Al enkele jaren gaan er een aantal kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 éénmaal in de 14 dagen op de 
donderdag voorlezen aan de cliënten van Estinea in de Huve.  Dit ging onder leiding van Jeanette te 
Kamp en Stephanie Kolkman. (Beiden zijn ouders van onze school). Helaas hebben ze allebei aan 
gegeven dat ze gaan stoppen met deze activiteit. Dus zijn we nu naarstig op zoek naar nieuwe 
mensen die deze activiteit voort willen zetten. Het zou erg jammer zijn voor de kinderen, maar ook 
voor de cliënten van Estinea, dat dit niet meer door kan gaan. Het gaat om 1 uurtje per 14 dagen op 
de donderdag en zou je het met z’n tweeën doen, dan ben je maar 1x in de maand aan de beurt. 
Dus beste ouders, wie wil en kan dit op zich nemen. We horen het graag!! 
Voor informatie kunt u terecht bij Jeanette (ouder groep 8) en Stephanie (ouder groep 3, 5 en 7) of 
leerkracht groep 6: Marike Spoolder. 
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10 min gesprekken 

Deze week vinden de 10 min gesprekken plaats. Deze gesprekken zijn facultatief. U heeft hier een 
uitnodiging voor gehad of zelf aangegeven een gesprek te willen. 
 
Inloopspreekuur Schoolverpleegkundige 
Op maandag 1 juli houdt is het laatste inloopspreekuur van de GGD. Dit keer is jeugdarts Linet den 
Ouden aanwezig.  Bij haar kunt u terecht met diverse vragen over: opvoeding, ontwikkeling van uw 
kind of de controle van ogen.  
Dit is van 8.30- 9.30 uur. Aansluitend zullen er controles op afspraak plaatsvinden. 
 
Afscheid groep 8 
Op maandag 8 juli nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van elkaar. Ouders van groep 8 hebben 
voor de middag een gezellig programma in elkaar gezet. ‘s Ochtends gaat groep 8 gewoon naar 
school. 
Op dinsdagochtend voert groep 8 de musical op voor de groepen 1 t/m 7. 
Dinsdagavond is er de musical voor de ouders van groep 8. Zij krijgen hiervoor persoonlijk een 
uitnodiging van de kinderen met verdere informatie. 
 
Afscheid Alie ten Have 
Precies 25 jaar nadat ze voor stichting Oponoa is gaan werken, neemt juf Alie afscheid van ‘de 
Menno’ en gaat ze het wat rustiger aandoen. Haar man Leo is al gestopt met werken en voortaan 
hebben ze tijd om samen te fietsen en klussen en tuinieren. 
Zelf heeft ze aangegeven geen afscheidsreceptie o.i.d. te willen, maar als school willen we haar 
graag in het zonnetje zetten en haar afscheid vieren met een gezellige dag samen. 
Dit doen we op de laatste schooldag: donderdag 11 juli. Dit is ook haar verjaardag, extra feestelijk 
dus. We houden de activiteiten nog even een geheim (al is dat moeilijk bij een kleuterjuf). 
Ouders die afscheid willen nemen en mee willen vieren zijn van harte uitgenodigd om tijdens het 
podium te komen kijken en na afloop haar te spreken. Het podium start om 12.45 uur en duurt tot 
13.30 uur. 

 
 
Laatste schooldag 
Donderdag 11 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Op deze dag hebben we voor alle 
leerlingen leuke activiteiten georganiseerd.  
De groepen 1 t/m 4 hebben onder andere waterspelletjes op het plein. Het is fijn als de kinderen 
zwemkleding, handdoek en eventueel droge kleren meenemen. De groepen 5 t/m 7 gaan zwemmen 
bij het Vinkennest.  De kinderen die een abonnement hebben, kunnen dat meenemen deze dag. We 
gaan er op de fiets naar toe, dus ook de fiets moet mee. 
Tussen de middag is er een frietje voor de leerlingen. We eindigen deze dag gezamenlijk op het grote 
plein, om 12.45 uur. Hier is tevens de gelegenheid om juf Alie de hand de schudden.  
Alle kinderen zijn donderdag 11 juli om 13:30 uur vrij! 



 
Zomervakantie t/m 23 augustus 
 
De eerste schooldag van het schooljaar 2019/2020 is op 
maandag 26 augustus. We zien alle leerlingen dan graag om 
8.30 uur terug in de nieuwe groep.   
In de laatste vakantieweek kunt u al een eerste berichtje op 
de mail verwachten van de leerkrachten om de kinderen te 
verwelkomen in de nieuwe groep. 
 
Nieuws van de BSO 

Kinderen kunnen incidentele opvang afnemen bij de BSO. Er 

wordt dan gewerkt met een strippenkaart met 10 strippen. 

Meer weten? Mail naar:  info@oqido.nl  

In de zomervakantie hebben we een leuk programma 

gemaakt. We hebben wekelijks een ander thema, met verschillende activiteiten; creatief, sport en 

spel, koken en bakken. Natuurlijk met veel vrije tijd, buiten spelen met zand en water. En met kleine 

uitstapjes met de hele groep.                                                                              

Kinderen van locatie Rekken en kinderen van locatie Menno zullen deze weken samen zijn.              

Wij hebben er zin in. En hopen op fijne weken met jullie allemaal. 

Groeten van Milou, Martine, Joke. 

 

Mad Science 
Afgelopen schooljaar hebben we de professoren van Mad Science op school ontvangen. Zij gaven 
praktische technieklessen op de woensdagmiddag. Hiervoor was veel belangstelling.  
Volgend schooljaar bieden we dit opnieuw aan. Er worden 6 nieuwe workshops gegeven. Informatie 
is te vinden op hun website: https://nederland.madscience.org/ 
Er zijn kosten verbonden aan dit aanbod.  
De data zijn gepland vanaf 25 september tot 13 november. 
In de eerste week na de zomervakantie wordt een show verzorgd voor de groepen 3 tot en met 8, 
waarna de kinderen een informatiebrief meekrijgen. 
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