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Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan.
Met als thema; vriendschap “kom erbij”. We zijn de ochtend
gestart met een speurtocht; “waar is mijn vriendje”
Daarna konden de kinderen door de vriendschapspoort naar
binnen, gemaakt door de kleuters en kregen ze een
vriendschapsarmbandje. Daarna gingen ze in tweetallen (een
kind van groep 8 met een kind van groep 1 etc.) speuren door
school op zoek naar ‘vriendjes’. Verder is er heel veel
voorgelezen, ook door de kinderen van groep 7 en 8 en allerlei
andere activiteiten in de klas.

Vrijdag 19 oktober gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar het Ledeboerpark. De heembostocht voert langs een
route van 10, met bosfiguren gemarkeerde plaatsen, waar opdrachten bij horen. We hopen op een leuk
uitstapje met prachtig herfstweer.
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De penningmeester van de oudervereniging/
activiteitencommissie vraagt ieder schooljaar een
ouderbijdrage van u.

Wij hebben woensdag het thema Mensen
afgesloten met de ouders. We hebben samen
de knutselwerkjes bekeken en de liedjes
gezongen die we geleerd hebben. We hebben
het ook over tandenpoetsen gehad en daarom
kregen de peuters aan het eind een
tandenborstel en tandpasta mee naar huis. Nu
kunnen ze thuis heel goed samen met mama
of papa de tanden poetsen.
Samen zijn we één IKC dus doen we ook
gezamenlijke activiteiten. Daarom zijn deze
week leerlingen van de bovenbouw bij ons
geweest om voor te lezen aan de peuters. Dit
vonden we heel leuk alhoewel sommige
peuters het ook wel spannend vonden.
Maandag 15 oktober beginnen we met een
nieuw thema en dat is Herfst! We gaan ’s
middags met alle kinderen naar het Abraham
Ledeboerpark voor een herfstwandeling om zo
de herfst te ervaren.

Deze bijdrage is bedoeld om de kinderen deel te laten
nemen aan verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas,
Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen enzovoorts. Ook
het schoolreisje wordt uit de ouderbijdrage betaald.
Voor het kamp in groep 8 wordt naast de ouderbijdrage
nog een extra kampbijdrage gevraagd. De hoogte van de
kampbijdrage is afhankelijk van de grootte van de groep
en zal in de loop van het schooljaar bekend worden.
Tot nu toe zijn wij in staat gebleken om de ouderbijdrage
nog steeds op een bedrag van € 40,-- per kind te houden.
Dit is alleen mogelijk als alle ouders de ouderbijdrage
ook daadwerkelijk voldoen!
In oktober van het schooljaar wordt u via een email/brief
geïnformeerd over de betaling en de betaalwijze van
deze ouderbijdrage. Door de ouderbijdrage niet te
betalen, kan uw kind uitgesloten worden van deelname
aan bepaalde bovengenoemde activiteiten, zoals
bijvoorbeeld het schoolreisje.
Het kan natuurlijk zijn dat u door omstandigheden niet
kunt betalen. Neem in dat geval contact op met de
penningmeester of de directeur van de school. Deze zal
samen met u zoeken naar een oplossing.
Ouders/verzorgers die ondersteund worden door
Stichting Leergeld verzoeken we contact op te nemen
met onze penningmeester in verband met de werkwijze
van Stichting Leergeld. Hier willen we u graag persoonlijk
over informeren.

Aanstaande woensdag, 17 oktober, hebben we van 9-12
uur een open huis voor ouders van peuters. Kent u
buren, vrienden, collega’s met jonge kinderen die nog op
zoek zijn naar peuteropvang of een basisschool? Nodig ze
dan uit om naar onze open huis-ochtend te komen!
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Hallo allemaal,
mijn naam is Romée Rietman. Ik ben 16 jaar
oud en ik zit in het eerste jaar van de opleiding
onderwijsassistent in Almelo. Dit jaar kom ik
elke maandag & dinsdag stage lopen in groep
3. Ik heb er heel veel zin in!
Hallo,
mijn naam is Karin Wermelink, ik ben 50 jaar
oud en ik woon in Zenderen. Ik ben getrouwd
met Jan en wij hebben een zoon.
Hij is tien jaar, hij heet Thom en zit in groep 7.
Ik werk nu nog als administratief
medewerkster bij een wooncorporatie.
Ik wil graag juf worden en daarom ga ik sinds september naar
de Pabo/Saxion in Deventer. Ik hou van lezen, bakken,
wandelen met de hond en ik ga heel graag op reis. Ik ben nu
vier weken bij jullie op de Menkotoren en ik heb het enorm
naar mijn zin in groep 3.
Hallo allemaal,
Misschien heeft u mij al eens gezien op de
Menkotoren. Ik volg de deeltijd Pabo en
hiervoor loop ik de komende tijd op de
woensdag en de donderdag stage in groep 4
en via deze weg wil ik mijzelf aan u
voorstellen.
Mijn naam is Hanneke de Gelder en ik ben 59 jaar en
getrouwd met mijn man Cor. Wij hebben twee kinderen
Maarten (23 jaar) en Lianne (20 jaar). Wij zijn vorig jaar
vanuit Enschede verhuisd naar Glanerbrug. In Enschede
hebben wij een eigen bedrijf gehad waar wij sjaals, mutsen
en
pullovers
hebben
geproduceerd
voor
het
grootwinkelbedrijf. Nu werkt mijn man op de UT en ik bij
Poco op het meubelplein in Enschede als verkoopster op de
beddenafdeling. Ik wilde altijd al lerares worden, vandaar dat
ik nu gekozen heb voor de Pabo.

In november organiseren we weer
schaatsclinics voor alle kinderen van de
Menkotoren. In de bijlage een brief met
informatie. Dit is dus niet alleen voor de
BSO-kinderen!
Binnenkort is er ook de mogelijkheid om
mee te doen met bootcamp voor kinderen.
We houden jullie op de hoogte!

Kinderen kunnen moeite hebben met de
scheiding van hun ouders.
Bij de spel-en praatgroep KIES kunnen
kinderen de scheiding leren begrijpen, een
plaats geven en een manier vinden om te
kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk
vinden van de scheiding.
Samen met de Bonifatiusschool en de
wijkcoaches willen we een KIES-groep
starten. Op 5 november is er een
ouderavond over het KIES-programma op
de Bonifatiusschool om 19.30 uur. Meer
informatie vindt u in de bijlage.

In mijn vrije tijd fiets ik, speel ik golf en kook ik het liefst
lekkere en gezonde dingen.
Tot ziens op de Menkotoren!
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Risk Factory groep 8, 4 oktober
Eerst werden we opgehaald door een brandweerauto. We kwamen aan in een
grote hangar bij het vliegveld Twente. Binnen zag het er super vet uit!
We gingen eerst naar een kleine kamer waar we
uitleg kregen en daarna gingen we naar een grote
ruimte.
Daar kregen we eerst een kort filmpje te zien,
waarna we in een bus gingen en weer een kort
filmpje
te zien kregen over en busongeluk.
Daarna gingen we aan de slag met een quiz,
die we heel goed hadden gedaan: nul fouten.
Toen gingen we in een huisje en gingen we checken wat gevaarlijk was in een
keuken en woonkamer.
Vervolgens gingen we naar een slaapkamer, waar een
(nep)brand was, waar we op een rustige manier
moesten vluchten uit het huis.
N.a.v. de brand moest iemand oefenen door de
brandweer te bellen: dus 112. Dat was
super spannend, maar ook leuk
tegelijk.
Toen hadden we een kleine pauze.
Daarna gingen we leren
hoe je moet praten aan de telefoon met de
ambulance/politie/brandweer.
Vervolgens gingen we naar een andere kamer waar we samen
praatten over groepsdruk. Bijna op
het eind gingen we naar een andere
kamer waar we veel leerden over internetveiligheid.
Tenslotte gingen we naar de laatste kamer waar we
een bril op kregen waardoor het leek
alsof je dronken was. We moesten een
parcours afleggen, maar dat was met
die bril op erg moeilijk !
Na het invullen van een enquêteformulier kregen we allemaal
een deelname certificaat. Met de brandweerwagen werden we
ook weer netjes bij school afgezet. Het was een superleuke,
gezellige en leerzame ochtend!!
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Engels groep 6

Het thema van de kinderboeken week is dit jaar Friendship (vriendschap). In groep 6 hebben
we hier tijdens Engels ook aandacht aan besteed. Tijdens de activiteit ‘find a friend who’…
hebben we geleerd vragen te stellen en antwoorden te geven aan elkaar in het Engels. We
leren nu woorden zoals: glasses (bril), short (kort), sweater (trui) en nog veel meer. Op het
bord zie je altijd een filmpje die kijk je en dan moet je er een antwoord neer zetten.
* Eline *
In groep 6 doen wij 2x in de week Engels. In Unit 1 hebben we het onderwerp ‘Describing
people’ en in Unit 2 hebben we het over ‘Shopping’. We leren in alle lessen verschillende
woorden bijvoorbeeld de woorden to dress, blouse. Ook hebben we alle kleuren (colours)
geleerd. De ene keer werken we in ons werkboek en de andere keer doen we bijvoorbeeld een
spel. Afgelopen dinsdag hebben we een spel gedaan en het heet ‘Find a friend who…’.
* Kerem *

In groep 6 doen we 2 keer per week Engels. Als de vlag omhoog staat praat iedereen Engels
en als die omlaag staat praten we Nederlands. We hebben het vaak over kleding, schoenen,
enzovoort. We gebruiken de methode Take it Easy. Het is leuk en je leert er veel van. We zijn
nu bezig met Unit 1. Leren en oefenen met Take it Easy is super tof.
* Senna *
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