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Kindercarnaval in Eibergen

Start taalproject 2019: “Vriendschap”
Een aantal leerlingen van groep 3
gaan eten en drinken bij de
Meergaarden.
Schoolfotograaf
MR vergadering
Schoolfotograaf
Kleuterkriebels
Estinea lezen
Inloopspreekuur GGD 8.30 - 9.30 uur.
Aansluitend controles op uitnodiging
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15 Stakingsdag
16 NL doet; klussen op het schoolplein
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19 Tentoonstelling taalproject
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21 Kangoeroe rekenwedstrijd
Afsluiting van het taalproject
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27 Start verkoopactie OR
28 Open podium
29 Een aantal bewoners van de
Meergaarden komen bewegen met
kleuters
30
31

Ouderhulplijst:
De komende periode vragen we uw hulp bij de volgende activiteiten:
Taak:
Wanneer:
Voor wie:
Contactpersoon:
NL Doet klusdag in
en om de school
voetbaltoernooi

Zaterdag 16 maart
2019
Ochtend en middag
Woensdag 10 april

Hele school

5 t/m8

Engelien Fels (OR
lid)
Efels@hotmail.com
Nicole@mennoterbr
aakschool.nl

Stagiaires
De tweede helft van het jaar zijn er weer nieuwe stagiaires gestart. Dit zijn Sil Bronk in groep
B, Job Somsen in groep A en Michelle Baas in groep 6.
Taalproject:
Van 4 t/m 21 maart houden we weer ons jaarlijkse taalproject.
Dit jaar is het thema ‘Vriendschap’.
We openen het taalproject met een voorstelling over dit thema: “Vriendschap is niet te
koop. Toch?” Het is een interactieve voorstelling waarin iedereen wordt uitgenodigd mee
te denken en te doen. U kunt klikken op de volgende link om een beeld van de voorstelling
te krijgen:
https://www.kindertheater.nl/mijn-sterke-producties/kindervoorstelling-1856kinderboekenweek-2018-vriendschap-is-te-koop-toch
Deze opening zal worden gehouden in de Huve.
Tijdens het project zullen we werken aan allerlei taalproducten die uiteindelijk worden
tentoongesteld op dinsdag 19 maart van 16.00 – 17.00 uur. Tevens worden dan de
genomineerde werkjes bekend gemaakt.
Op donderdag 21 maart is de uitreiking van de medailles en de dikke duim. De ouders van
de kinderen die een medaille krijgen, worden uitgenodigd.

Kangoeroe rekenwedstrijd
Op donderdag 21 maart organiseert W4Karoeroe de wereldwijde wiskunde wedstrijd.
Kinderen (vanaf groep 3) die het leuk vinden om te puzzelen en te rekenen hebben zich via
hun leerkracht hiervoor opgegeven. Alleen of als duo moeten ze ongeveer 25 vraagstukken
oplossen waarbij creativiteit en inzicht wordt gevraagd. De antwoorden worden opgestuurd
en later in het jaar zullen we hiervan de uitslag ontvangen. Nieuwsgierig geworden? Bekijk
de site: www.w4kangoeroe.nl
Schoolfotograaf:
Vanwege de vele zieken hebben we de fotograaf in januari moeten annuleren.
Poging twee is op 5 en 6 maart. Tip: draag fleurige kleding deze beide dagen.
Na enkele weken worden kaarten uitgedeeld op school waarop een inlogcode staat.
Bestellen van de foto’s gebeurt online door uzelf.
Foto Koch zal dit wederom verzorgen. Zij hebben een aantrekkelijk actie waarbij de
groepsfoto gratis is indien deze binnen de gestelde termijn wordt besteld.
Veiligheidsonderzoek en ouderbetrokkenheidsonderzoek
In de maand maart zal het veiligheidsonderzoek worden afgenomen. De kinderen uit groep
6,7 en 8 zullen digitaal een vragenlijst invullen over veiligheidsaspecten op school, met
name gericht op sociale aspecten binnen de groep.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de School Innovatie Groep, een externe organisatie
die door de stichting is ingehuurd.
De komende periode wordt u als ouder ook bevraagd over onze school.
Dit gebeurt door een digitale enquête die door hetzelfde bureau wordt uitgezet.
U ontvangt de digitale enquête door middel van een mailing. Deze mail kunt u vanaf 1
maart verwachten, u heeft de tijd om hem tot 15 maart in te vullen.
Heeft u hem gemist, dan is deze wellicht in uw spambox beland.
Om tot een representatieve uitslag te komen, is het van belang dat zoveel mogelijk
enquêteformulieren worden ingevuld.
Deze onderzoeken behoren tot het totale systeem van kwaliteitszorg zoals we dit kennen op
onze school en binnen onze stichting.
De uitkomsten van beide onderzoeken worden besproken binnen het team en de
medezeggenschapsraad.
Visie, werkwijze en resultaten
Onze school heeft een 8,2 gekregen in de beoordeling die RTL nieuws maakt.
Zij neemt hierin de resultaten van de eindtoets groep 8 en de schoolkenmerken mee in haar
rapport. De eindtoets resultaten zijn voor de inspectie van het onderwijs een belangrijke
indicator bij haar beoordeling om de kwaliteit van een basisschool in kaart te brengen.
Met een landelijk gemiddelde van 7,0 scoren we dus ruim boven deze norm.
Hierop zijn we natuurlijk erg trots en dat willen we dus ook zeker delen met iedereen.
Echter, we zien het wel binnen het gehele systeem van ons onderwijs.
Hierin staat onze visie centraal:
Wij geven onderwijs van kennis en vaardigheden op maat om tegemoet te komen aan de
verschillen tussen leerlingen. Tevens hebben wij een pedagogische en maatschappelijke taak

en vinden wij het belangrijk om aandacht in te ruimen voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling binnen de groep. Wij staan voor leren met... en leren van elkaar. Op deze wijze
ontwikkelen leerlingen zich tot zelfstandig en zelfredzame mensen in de sterk veranderende
maatschappij.
De werkwijze wordt gekenmerkt door de speerpunten uit ‘De Menno Boeit!’
Betrokken, veilige omgeving, leren van elkaar, motivatie en interesse en talentontwikkeling.
Uitgaand van deze visie en werkwijze, werken we met de leerlingen aan hun ontwikkeling
en organiseren we activiteiten die ons onderwijs ‘Boeiend’ maken.
We meten de resultaten/opbrengsten ons onderwijs (mede) door middel van de methode
onafhankelijke toetsen (het cito leerlingvolgsysteem) en de eindtoets in groep 8.
We zien het mooie cijfer dan ook als het gevolg van onze visie en deze werkwijze in zijn
geheel.
Nieuws OR/MR
De MR en OR hebben gezamenlijk vergadering in februari, waarbij de financiën OR centraal
stond.
De OR beheert de kas waaruit allerlei activiteiten worden bekostigd, die ten goede komen
aan de kinderen en die niet door het rijk vergoed worden. Voorbeelden zijn de schoolreizen
en het onderhoud van het plein. Inkomsten die de OR ontvangt zijn o.a. de vrijwillige
ouderbijdrage die per kind wordt betaald en het Menno Moment, waar de verkoop zorgt
voor extra inkomsten. De inkomsten dekken de kosten echter niet.
Er is gesproken over de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren en waar
besparingsmogelijkheden liggen bij de uitgaven.
Een eerste idee om inkomsten te verkrijgen heeft de OR meteen opgepakt: de ‘Ei
verkoopactie’.
Op 27 maart krijgt elk kind een bestelformulier mee naar huis. Hierop kunt u aangeven of u
een doos (of meerdere dozen) eieren wilt bestellen. De eieren worden vervolgens voor de
paasdagen geleverd. Meer informatie krijgt u te zijne tijd.
De OR is bezig met het uitzoeken van nieuwe sportshirts voor school. Om de kosten hiervan
te minimaliseren wordt er gezocht naar shirt-sponsors. Wilt u hierover meer informatie, dan
mag u contact opnemen met de voorzitter van de OR, Tom Lammers of de ORpersoneelsleden Inge Kruidenier en Renee te Vaanholt.
NL Doet is de landelijke vrijwilligers actie van het Oranje Fonds. Onze school doet hieraan
mee, door de klusdag op het plein te houden. Er zijn diverse klussen gepland, waaronder het
schoonmaken en verven van speeltoestellen en het vervangen van verdroogde coniferen.
Wellicht bent u al benaderd, maar extra handen zijn altijd welkom. U mag zich melden bij
onze penningmeester Engelien Fels.
De MR vergadert op 5 maart op school van 19.30-21.30 uur. De begroting van de school zal
deze avond op de agenda staan. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan mag u zich aanmelden via
de mail: mr@mennoterbraakschool.nl

Staking 15 maart
Met goed onderwijs kunnen leerlingen en studenten hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Dat draagt bij aan hun maatschappelijke ontwikkeling en helpt onze economie vooruit.
Onderwijsuitgaven zijn dan ook geen kostenpost, maar een investering in onze toekomst.
Het is belangrijk dat dit kabinet én de komende kabinetten meer geld uittrekken voor
onderwijs. Op dit moment lopen de onderwijssalarissen achter bij de markt en loopt de
aantrekkelijkheid om te gaan werken in het onderwijs terug. Bomvolle klassen en
collegezalen zijn het gevolg. De personeelstekorten en werkdruk lopen in alle sectoren op. De
kwaliteit van het onderwijs staat onder druk.
Dat moet anders. De kans is groot dat met de provinciale statenverkiezingen dit kabinet de
meerderheid in de Eerste Kamer verliest en een nog bredere coalitie nodig is. Hét moment
voor politieke partijen om de balans op te maken. Wij vragen daarom van álle politieke
partijen om ‘investeren in onderwijs’ bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. Zodat werken in
het onderwijs weer aantrekkelijk wordt. Met een concurrerend salaris en een lagere
werkdruk.
Zoals op het vorige infobulletin aangegeven, gaan de deuren van onze school dicht op 15
maart. De vakbonden in de gehele onderwijssector hebben acties uitgeroepen in de week
van 11 tot en met 15 maart. De personeelsleden ondersteunen deze actie en hebben daarbij
de petitie getekend.
Wilt u als sympathisant ook deze petitie tekenen?
Dat kan: https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
Deze stakingsdag zal het team zich splitsen: een deel zal afreizen naar Den Haag om aan te
sluiten bij de staking. De overige teamleden zullen zich op school inzetten voor de klusactie
van NL Doet.
Opvangorganisaties Oqido en SKE zijn bereid uw kind op te vangen, tegen geldende
tarieven. Ook als u normaliter niet gebruik maakt van de bso, is dit nu wel mogelijk.
Voor opvang bij BSO Oqido kan contact worden opgenomen met de administratie via de
mail:
Info@oqido.nl of telefonisch: 0545 46 11 30
BSO de Meiboom heeft de volgende aanvullende informatie:
Zowel voor bestaande klanten alsmede ouders die nog geen klant zijn, zijn er
opvangmogelijkheden. Ouders zonder contract kunnen hiervoor gebruik maken van een
knipkaart. Op deze stakingsdag is het dan tevens mogelijk om opvang af te nemen voor het
aantal uur dat uw kind normaliter op school zit.
De stakingsopvang is gratis wanneer u op deze dag al opvang afneemt en een contract hebt
voor BSO inclusief vakantieopvang.

Indien u gebruik wilt maken van dit aanbod is het belangrijk om tijdig afspraken te maken
met BSO de Meiboom via 0545 217110 of via de locatiemanager te bereiken op 06 15 13 81
58

