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Net als voorgaande jaren organiseren
we als IKC Menkotoren-Kinderdomein
ook deze winter weer schaatsclinics.
Zoek de mutsen en handschoenen
maar op (die zijn verplicht) en meld je
aan. 25 Februari, 3 en 10 maart krijgen
de kinderen schaatsles op de
binnenbaan van IJsbaan Twente.
Alle kinderen vanaf groep 2 mogen zich
aanmelden en er zijn geen kosten aan
verbonden. Lees de meegestuurde
flyer en meld uw kind(eren) aan.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Menkotoren hebben we
een prinses en een adjudant. Prinses Isabelle is volgende week
de baas over alle Menko-toeters in de Krekkeltoren. De naam
voor de kinderen (Menko-toeters) is bedacht door Vere en
Janne; Mart heeft de carnavalsnaam voor school bedacht. In
Krekkelstad hebben we nu dus een Krekkeltoren. Alaaf!
Krekkeltoren laat je horen!
Vrijdag 14 februari vieren we carnaval op school. De informatie
daarover hebben de kinderen al in een brief gehad.
Na de carnaval begint de 40-dagentijd voor Pasen. Vroeger
heette dit de Vastentijd. Wij willen de kinderen weer uitdagen
met de No Sugar Challenge: geen (extra) suiker en zoete
producten eten. In de week na de voorjaarsvakantie horen de
kinderen hier meer over in de klassen.

Op 2 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. De rapporten van groep 1 en 2
worden uitgedeeld tijdens de 10-minuten gesprekken, zodat de leerkracht het met u kan bespreken. De 10minutengesprekken zijn in week 10. Vanaf volgende week hangen de intekenlijsten weer in de hal.
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Maandag 24 februari starten we het Jeeloproject door met alle groepen een
FOTOSPEURTOCHT door de wijk te lopen.
Daarvoor hebben wij nog 7 (groot)ouders
nodig die een groepje willen begeleiden (groep
4 t/m 8). De speurtocht begint om 13.30 uur.
Aanmelden bij juf Irma, juf Marja of via
menkotoren-dir@skoe.nl.

Voor het nieuwe Jeelo project is groep 4/5 nog
op zoek naar rollen behangpapier.
De kinderen van groep 2/3 maken een
maquette van een woonwijk voor het nieuwe
project. Ze mogen lege, schone
melk/yoghurtpakken meenemen naar school.
Hele of halve literpakken. Liefst met zo weinig
mogelijk opdruk omdat wij er huizen van
gaan verven. Dozen zijn ook welkom om een
flat / schoolgebouw e.d. van te maken.

12 februari
14 februari
17 t/m 21 februari
24 februari
25 februari, 3 en 10 maart
26 februari
27 februari

Eens per jaar organiseren we met alle KOE-scholen
samen de KOE 10-daagse. Dit jaar wordt de KOE 10daagse gehouden van 9 tot en met 20 maart 2020. De
missie van KOE staat centraal: verbinden van kinderen
met elkaar én de Enschedese samenleving. Alle KOEscholen houden in deze twee weken een actie om geld in
te zamelen voor de Twentse stichting Kans voor een
Kind. Zij vervullen individuele wensen van kinderen uit
Twente die het niet gemakkelijk hebben door een
lichamelijke of psychische ziekte ofwel door sociale of
maatschappelijke omstandigheden. Een mooi doel, waar
ook de kinderen van de Menkotoren zich voor gaan
inzetten.
We vragen alle leerlingen om PLANTJES te verkopen voor
Kans voor een Kind. Bloemen en planten geven kleur in
huis of in de tuin. Door plantjes te verkopen voor € 1,00
geven wij symbolisch kleur aan het leven van een kind
voor wie een wens in vervulling gaat door Kans voor een
Kind.
Voor deze actie werken wij samen met Bloem-kado De
Jong uit winkelcentrum Deppenbroek.
In de week na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen
een brief en bestellijst mee.

11.45 uur alle leerlingen vrij: Studiemiddag team
carnaval op de Krekkeltoren! Groep 1,2,3 om 11.45 uur vrij
voorjaarsvakantie
start Jeelo-project ‘Inrichten van je eigen omgeving’
naschoolse schaatsclinics v.a. groep 2. Aanmelden via BSO!
luizencontrole
middag: schooltandarts

Ziekmelden leerlingen: AUB bellen tussen 8.00-8.30 uur
*053-4368164 basisschool Menkotoren * 053-2068911 Peuterdomein Menkotoren
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De afgelopen weken hebben we in groep 6 gewerkt rondom het thema animals. De kinderen hebben door
middel van verschillende activiteiten en opdrachten geoefend met namen van dieren in het Engels. Ze hebben
een memory gemaakt en deze met elkaar gespeeld. Daarnaast hebben ze ook een plattegrond van een eigen
bedachte dierentuin ontworpen. Bij de plattegrond is een legenda gemaakt.

********************

Van 17 t/m 21 februari zijn er creatieve knutselmiddagen in buurtcentrum Beien aan de Meeuwenstraat 160.
Van 13-17 uur kunnen kinderen van 6-12 jaar mooie dingen maken. Ze mogen 1 middag meedoen of alle 5 de
middagen. De eerste dag kost € 1,00, elke dag daarna kost 50 cent per keer. De kinderen krijgen drinken en iets
lekkers. Aanmelden via jolandadevos@yahoo.com of via 053-7370268 (’s ochtends) buurtcentrum Beien.
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Jorieke Kock

Waar kunt u mij vinden in het IKC?

Ik ben werkzaam op maandag en woensdag bij
peuteropvang de Menkotoren.

Dit vind ik leuk aan mijn werk:

Het werken met kinderen brengt mij veel
voldoening. Ik vind het mooi om te zien hoe elk
kind, elke dag weer kleine ontwikkelingen
doormaakt. Ik krijg veel energie van de kinderen
en vind ik het fantastisch om de kinderen uit te
dagen om iets te willen leren en op zo het beste
uit zichzelf te laten halen!

Nieuwsgierigheid-CreativiteitOndernemerschap-Maatschappelijke
betrokkenheid: dit zijn de eigenschappen die we
in ons IKC belangrijk vinden van kinderen en van
onszelf.

Kinderen kunnen zich pas ontwikkelen op het
moment dat ze zich op hun gemak en veilig
voelen binnen de school en in de klas. Ieder kind
heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Door respect
en waardering voor elkaar haal je beste van
elkaar naar boven. Iedereen is uniek.

De leukste plek in ons IKC vind ik…. Want….

Het hele IKC, het voelt vertrouwd en als een
warm welkom elke dag opnieuw.

Wat ik de kinderen zeker wil leren is…

Fouten maken mag daar leer je van!!
Eerlijkheid duurt het langst!!
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