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Maandag, 3 september, begint het
nieuwe schooljaar. De hele week is al
hard gewerkt om de school startklaar
te maken. De lokalen zijn ingericht, nu
kunnen de kinderen weer komen.
Tussen 8.15 en 8.25 uur hopen we alle
kinderen weer te ontvangen. Om 8.30
uur opent juf Karin het schooljaar met
het thema: We dragen een steentje bij
aan een kei-leuk jaar!

We wensen elkaar aan het begin van het nieuwe kalenderjaar altijd een gelukkig nieuwjaar. Maar waarom
zouden we elkaar niet vaker geluk wensen? Het is bewezen dat gelukkige mensen beter functioneren. Op alle
levensterreinen. Dat gunnen we onze leerlingen ook! Daarom starten we dit jaar schoolbreed met het
programma ‘De Gelukskoffer’. Rondom lessen met 7 verschillende thema's werken kinderen aan hun
persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk. Dit resulteert in een positiever zelfbeeld en een sterk
verbeterde sociale omgang. Zo willen wij bouwen aan een gelukkige school.
Gisteren hebben we de eerste teamtraining gehad om de gelukslessen te kunnen geven. Wij werden er zelf erg
blij van. Na de Gouden Weken gaan we echt met de methode aan de slag. Daar willen we u graag van alles over
vertellen. Op dinsdag 18 september van 18.30-19.30 uur houden we een informatiebijeenkomst voor
alle ouders over de gelukslessen. Welkom!
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Het kleuterlokaal is verplaatst naar het lokaal waar groep
2-3 vorig schooljaar zat. Alle lokalen zitten nu bij elkaar,
rondom de centrale hal. Daarom hebben we besloten om
nu alle kinderen door de hoofdingang naar binnen te
laten gaan.

Aan het begin van het schooljaar starten we
altijd met de Gouden Weken. In de eerste drie
weken doen we veel kennismakingsactiviteiten
en samenwerkingsopdrachten met de
kinderen. Zo bouwen we aan een goede,
gelukkige groep.
Maandag 3 september is om half 9 de opening
van het schooljaar op het plein voor de
groepen 3 tot en met 8. Groep 1-2 mag vanaf
8.20 uur in de klas worden gebracht; zij starten
het schooljaar in hun eigen lokaal. Na de
opening buiten, mogen de ouders van de
kinderen uit groep 3 nog even mee naar
binnen om het lokaal te bekijken.
We zoeken nog hulpouders voor de volgende
activiteiten: (aanmelden kan bij de leerkracht
of via menkotoren@skoe.nl)
Dinsdag 11 september gaan de groepen 7 en
7-8 naar het Aamsveen voor een
natuurwandeling. Wie kan met de auto om
8.30 uur brengen en/of om 11.00 uur de
groepen weer ophalen? Het gaat om 26
kinderen en 2 leerkrachten.
Woensdag 19 september willen we een high
tea houden voor en door de kinderen. Voor de
vakantie is hierover al een brief mee gegaan.
We zoeken nog ouders die op school willen
helpen bij groep 1 t/m 3 en ouders die thuis
met een groepje kinderen dingen willen
klaarmaken aan het begin van de ochtend.

Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht en mogen de kinderen op
het plein zijn. Nieuw is dat de leerkrachten zelf hun
groep buiten ophalen om 8.20 uur en om 8.25 uur met
de kinderen naar binnen gaan. Elke klas heeft een eigen
verzamelplek. Zo is er voor schooltijd ruimte om even
kort met de leerkracht te spreken. Ook hebben we dan
één centrale plek waar de ouders hun kinderen brengen
en halen en elkaar dus ook makkelijk kunnen ontmoeten.
We hopen dat dit bijdraagt aan de goede relatie tussen
school en thuis en tussen ouders onderling.
De kleuters mogen vanaf 8.20 uur naar binnen gebracht
worden door de hoofdingang. De rode deur wordt dus
niet meer gebruikt!

In week 37 en 38 staan de omgekeerde oudergesprekken
gepland. Dit is voor de kinderen die nieuw zijn voor de
leerkrachten. Bij de lokalen hangen inschrijflijsten. Vanaf
groep 5 mogen de kinderen zelf ook mee naar het
gesprek.
Komt u even binnen om u in te schrijven voor een
afspraak op de lijsten die hangen bij het lokaal van de
groep?

De nieuwe schoolkalender wordt in de eerste
schoolweek afgerond. In deze nieuwsbrief alvast de
eeerste belangrijke data. Let op de eerste vrije dag voor
groep 1-2 op woensdag 12 september! De vakanties
vindt u op de website: www.menkotoren-enschede.nl
Groep 1-2 is ook vrij op: 7 november en 12 december
2018. Studiedagen die al bekend zijn: 15 februari 2019
en 5 juni 2019. Andere data volgen binnenkort.
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Voor de vakantie heeft een aankondiging
voor de Kidsrun van de Singelloop in de
agenda gestaan. Maandag krijgen de
kinderen een flyer mee. Daarin staat hoe
kinderen zich gratis kunnen inschrijven via de
schoolnaam met de kortingscode
(2018school). De online inschrijving via
school sluit dinsdag 4 september 23:59 uur.
Na 4 september betaalt u € 2,50
www.singelloop-enschede.nl, kijk bij Kidsrun.
Starttijden:
12.15 uur groep 1-2
12.40 uur groep 3-4
13.00 uur groep 5-6

Denkt u nog aan de vakantiefoto met de
Menkotorenstrandbal? We hebben via persoonlijke
facebookberichten en via menkotoren@skoe.nl al wat
foto’s binnen gekregen. Maar we kunnen ons
voorstellen dat u er niet aan gedacht heeft in de
vakantie en toch een leuke foto heeft van uw kind(eren)
met de strandbal. Dan kunt u ze nog insturen t/m
woensdag 5 september. Daarna begint het liken en
kiezen we twee winnaars.

13.20 uur groep 7-8

3 september
9 september
11 september
12 september
18 september
19 september
22 september
26 september
26 september
27 september

start schooljaar
Kidsrun 1 km, Singelloop
groepen 7 en 7-8 naar het Aamsveen (ochtend)
onderbouwvrij voor groep 1-2
18.30-19.30 uur informatieavond over de Gelukskoffer/Gelukkige school
ochtend: high tea voor en door kinderen (bij voldoende aanmelding van
hulpouders)
schoolkraam op de UITdaag
14.30-17.30 uur voorronde schoolkorfbaltoernooi
Informatieavond groep 1-2 en 3, 19.30-20.30 uur. Inloop v.a. 19.15 uur.
17.30-18.30 uur inloopavond groep 4 t/m 8: kinderen laten ouders de klassen
zien en vertellen over dit schooljaar

Ziekmeldingen leerlingen: AUB bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
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