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Er ligt een grote stapel gevonden
voorwerpen achter de bar. Deze week
gaan we het uitstallen, zodat u
makkelijk kunt kijken of er iets van uw
kind(eren) tussen ligt.
Wat vrijdag niet is opgehaald, gaat in
de kledingcontainer achter de school.

De activiteitencommissie en het team zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor carnaval. Op vrijdag 1 maart vieren we ’s
morgens carnaval in de school. Lekker hossen en dansen, maar
ook..Menko’s got talent!
De kinderen mogen thuis acts instuderen, die ze voor 1 maart in
de klas gaan opvoeren voor elkaar. Per klas wordt een act
gekozen die mag optreden voor de hele school op vrijdag 1
maart. De brief met alle informatie vindt u in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Dit schooljaar staan er twee grote veranderingen gepland voor ons onderwijs: we starten een ontdeklab en we
zoeken een methodiek om ons thematisch onderwijs vorm te geven. In januari en februari leggen we een aantal
inspiratiebezoeken af. Zo zijn we op 23 januari bij een school geweest waar ze al thematisch werken voor
wereldoriëntatie. Op 1 februari zijn we met een delegatie van school en bestuur naar Brabant geweest. Hier
hebben we twee ontdeklabs gezien en uitgebreid gesproken over het opzetten van een ontdeklab, het gebruik
ervan in het onderwijs en het betrekken van collegascholen, ouders en omgeving bij het lab. Heel leerzaam.
Donderdag gaan Karin, Jorien en Joost in Brabant kijken bij een basisschool waar projectmatig wordt gewerkt
rondom maatschappelijke thema’s. We zijn heel benieuwd of dit bij onze school past. Op de studiedag 15
februari krijgen het hele team meer informatie over deze methodiek. Ondertussen worden de materialen van
het ontdeklab regelmatig ingezet in de groepen.
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Samen met de kinderen van de leerlingenraad hebben
we het voetballen geëvalueerd. Zij vinden dat het nu
beter gaat: er zijn hesjes aangeschaft, er is een rooster
gemaakt van scheidsrechters per pauze en de regels zijn
duidelijk voor iedereen. We gaan hier dus mee door. De
kinderen van de leerlingenraad gaan in hun klas vragen
welke kinderen scheidsrechter willen zijn. Dan maken we
een nieuw rooster.

Van maandag 11 t/m vrijdag 22 maart is de
KOE 10-daagse. Alle scholen van ons bestuur
doen hier aan mee en gaan geld inzamelen
voor Kans voor een Kind.
Het thema is Gezond in beweging en begint
met een estafette van alle directeuren langs de
scholen. Onze school koppelt dit thema aan
muziek, want bewegen op muziek is dubbel
plezier. Een goede warming up op muziek
zorgt dat juf Karin in elk geval goed op weg kan
naar Lonneker.

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de
Provinciale Staten en… de verkiezingen voor de
leerlingenraad! Sarukan, Beray en Nynke hebben al een
paar jaar in de leerlingenraad gezeten; zij treden af. Cas,
Jemaya en Pieter blijven nog. We hebben twee leerlingen
nodig uit groep 5, één leerling uit groep 7 en één uit
groep 7-8. De leerlingenraad gaat samen met juf Karin de
verkiezingen voorbereiden.

Op donderdag 21 maart krijgen alle groepen
een workshop rondom muziek en beweging.
Natuurlijk willen we de ouders laten zien wat
de kinderen hebben geleerd. Van 13.45-14.15
uur is er een voorstelling voor alle ouders,
familieleden, buren etc. Als entree voor deze
voorstelling vragen we ouders een gift voor
Kans voor een Kind. Dit natuurlijk naar wat u
hiervoor kunt en wilt geven.
Van 15-17 uur is er 21 maart een Open Huis
voor ouders van peuters uit de buurt. Kent u
nog buren, familieleden, collega’s die een
school zoeken voor hun peuter? Nodig ze uit
voor ons Open Huis op 21 maart!
Op vrijdag 22 maart is er ’s morgen een Mad
Science show voor alle groepen. Een
prikkelende show vol wetenschap en techniek.
Hier wordt ook een naschools aanbod aan
gekoppeld, waarvoor kinderen zich kunnen
inschrijven.
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Woensdag 23 januari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan. Het belang van voorlezen
Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Het vergroot de woordenschat. De sociaalemotionele ontwikkeling krijgt een extra stimulans als het kind zich verplaatst in andere personen en situaties.
De Nationale Voorleesdagen beginnen traditiegetrouw met Het Nationale Voorleesontbijt. Op de peutergroep
groep waren Leon Buiting (Stadsdeel manager Noord) Annemarie Maathuis (Intern begeleider Kinderdomein)
en Suzan Askes (locatiemanager Kinderdomein) uitgenodigd om voor te lezen. Om zo te laten zien dat ook zij
voorlezen belangrijk vinden. De kinderen en de ouders hebben genoten van het verhaal “Een huis voor Harry”
Naast het voorlezen gaan de peuters de komende weken naar de bibliotheek voor een voorstelling over dit
boek.

In groep 1-2 kwam Leon Buiting, Stadsdeel manager van de gemeente Enschede voorlezen op 24 januari. De
kinderen hadden het boek: Ik voel een voet, uitgekozen.

Woensdag 30 januari kwam Jan Sander van de brandweer voorlezen. Hij las voor uit het boek: Oei, een taart!
Dit boek heeft de school cadeau gekregen. Ook had Jan brandweerkleding meegenomen, dat was een succes!.
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Juf Marja viert haar verjaardag met de klas op woensdag 13 februari.
De kinderen krijgen iets lekkers van juf. Ze hoeven die dag geen
drinken en fruit meenemen.

Juf Marja

Dinsdag 12 februari is de informatieavond voor ouders over de
werking van het tienerbrein. Het begint om 19.30 uur, inloop vanaf
19.15 uur. Aanmelden bij Wanda.

Isabelle uit groep 7 doet maandagmiddag 11 februari namens onze
school mee aan de Voorleeswedstrijd van Enschede. Veel succes!

woensdag 6 februari
dinsdag 12 februari
woensdag 13 februari
donderdag 14 februari
vrijdag 15 februari
18 t/m 22 februari

groep 1,2 en 3 vrij
19.30 uur avond over tienerbrein
groep 1-2 en 4 naar Concordia
groep 3 naar Concordia
studiedag, leerlingen vrij
voorjaarsvakantie

We zijn bezig met de planning
voor komend schooljaar. Om in
beeld te krijgen hoeveel
aanmeldingen we kunnen
verwachten, willen we u vragen
om broertjes en zusjes van de
schoolgaande kinderen aan te
melden bij school. U kunt
hiervoor een aanmeldformulier
ophalen bij juf Karin. Ook kunt u
ze eventueel aanmelden voor
een peuterarrangement bij
Kinderdomein. Suzan Askes kan
u hierover informeren:
s.askes@kinderdomein.nl

U heeft er misschien al over
gehoord of gelezen: de
landelijke onderwijsstaking op
vrijdag 15 maart.
Het team van de Menkotoren
heeft aangegeven dat ze die dag
ook gaan staken. Dat betekent
dat de school die dag gesloten
is. We begrijpen dat dit lastig
voor u is, maar hopen dat u in
staat bent om opvang te
regelen.
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Naast de methode Take it Easy maken we in groep 6 gebruik van Duolingo. Op onze chromebooks
kunnen we lessen maken. Elke les bestaat uit spreekvaardigheid, luistervaardigheid, vertalen en
meerkeuzevragen. We zien direct of ons antwoord goed is. Ook thuis kunnen we inloggen en verder
oefenen. Zo kunnen we veel punten bij elkaar verdienen en steeds een level hoger komen.

Met de methode Take it Easy starten we volgende week met het thema ‘just in time’ (net op tijd).
We gaan leren hoe je vraagt hoe laat het is, hoe je hier antwoord op kunt geven en hoe je de dagen
van de week kunt benoemen
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