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Als katholieke school vieren we
natuurlijk carnaval. We willen dit jaar
meer doen dan alleen een feestje
bouwen. Voor het eerst in de
geschiedenis van de Menkotoren gaan
we een prins of prinses Carnaval kiezen
uit groep 8. De kinderen krijgen hier in
de klas meer uitleg over en u kunt in de
meegestuurde brief lezen hoe we
carnaval gaan vieren op 14 februari. In
de tijd van carnaval hebben plaatsen
ook een andere naam. Enschede heet
bijvoorbeeld Krekkelstad. En de
Menkotoren… Wie verzint een
passende carnavalsnaam voor onze
school? Ouders en kinderen kunnen
hun suggesties voor 1 februari mailen
naar menkotoren@skoe.nl

In november hebben we een audit gehad vanuit ons bestuur. Het
auditteam heeft een hele dag met ons meegekeken en
gesprekken met ons gevoerd. We hebben het rapport inmiddels
ontvangen en zijn blij met de aanbevelingen. We scoren een
voldoende, maar op sommige onderdelen moeten we nog
werken aan de onderbouwing en de vastlegging van wat we
doen of willen doen. We zijn met goede en mooie
ontwikkelingen bezig en werken ondertussen ook aan het
verstevigen van ons fundament. Voor een deel zit dat in
werkafspraken en kwaliteitsafspraken die we moeten vastleggen
en borgen. Nu ons beeld van de school en de leerlingen steeds
duidelijker wordt, moeten we ook gaan bepalen wat onze eigen
opbrengstnormen worden: wat moeten de kinderen bereiken en
hoe gaan we daar komen? Dit pakken we stap voor stap op. De
werkpunten van de audit worden meegenomen in het volgende
schooljaarplan.

U heeft het in de vorige nieuwsbrief al kunnen lezen: donderdag 30 en vrijdag 31 januari staakt het
onderwijspersoneel en is de school dicht. De peutergroepen gaan donderdag wel gewoon door. Ook de
schooltandarts komt donderdag 30 januari voor gezinnen die een afspraak hebben.
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Op 14 januari 2020 heeft de MR vergaderd. Wij hebben
gesproken over het conceptverslag van de op 13
november 2019 uitgevoerde audit. In het conceptverslag
is opgenomen dat de Menkotoren een voldoende heeft
gescoord, maar op een aantal onderdelen een plan van
aanpak moet maken. Karin heeft richting het auditteam
haar reactie op het verslag gestuurd.

Wethouder Jeroen Diepenmaat heeft 22
januari voorgelezen aan de peuters en een
paar kinderen uit groep 4. Het is Nationale
Voorleesweek en het boek Moppereend staat
centraal.
Donderdag 23 januari is groep 2 naar Liberein
Klaaskateplein geweest. Ze hebben met
(demente) ouderen beweegspelletjes gedaan
en koffie/ranja gedronken.
Evi en Stijn mochten 23 januari de cheque met
de opbrengst van de Jeelo-markt naar
Sheltersuit brengen: € 640,00! Ook hebben ze
een cheque overhandigd met de opbrengst
van de kerstcollecte: € 160,00.
Donderdag hadden we een inspiratieavond
voor ouders over natuur en onderwijs en de
plannen die we hebben. De opkomst was heel
laag, dus we gaan nadenken over een nieuwe
gelegenheid om ouders mee te nemen in onze
plannen. Heeft u suggesties hoe? Dan horen
we dat graag.

27 & 28 januari
28 januari
30 januari
30 en 31 januari
24 januari, 7 februari
4 februari
6 februari
12 februari

Ook hebben we gesproken over de herinrichting van het
peuter- en kleuterplein en over de schoonmaak van de
school, meer in het bijzonder de toiletten.
Op maandag 9 maart 2020 staat de volgende MR
vergadering gepland. Mochten er vanuit de ouders
onderwerpen zijn die tijdens die vergadering behandeld
zouden moeten worden, laat dat dan aan één van de MR
leden weten!
De MR is bereikbaar via menkotoren-mr@skoe.nl
Natuurlijk kun je ook een van de leden aanspreken op
het schoolplein.
Hartelijke groet,
De MR
Irma Achterweust, Marja Oude Luttikhuis (leerkrachten)
Karolien Dekker, Lucienne Jonker (ouders)

schoolarts voor groep 7 op school
19.30 uur AC + team overleg
ochtend: schooltandartsbus bij school voor afspraken
geen les i.v.m. onderwijsstaking
schooljudo voor gr. 1 t/m 8 tijdens schooltijd, verzorgd door Stijn
Jager van Stichting Judosport Oost
19.30 uur Ouderkamer
Verkeersquiz groep 6
11.45 uur alle leerlingen vrij: Studiemiddag team

Ziekmelden leerlingen: AUB bellen tussen 8.00-8.30 uur
*053-4368164 basisschool Menkotoren * 053-2068911 Peuterdomein Menkotoren
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Maandag 24 februari, direct na de voorjaarsvakantie, start het nieuwe Jeelo-project: Inrichten van je eigen
omgeving. Een van de onderdelen is ‘ken je wijk’. We willen het project starten door met alle groepen een
FOTOSPEURTOCHT door de wijk te lopen. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. De onderbouw (groep 1 t/m 3)
gaat onder begeleiding van ouders de speurtocht lopen. Hiervoor zoeken we 6 ouders die een groepje willen
begeleiden. De bovenbouw (groep 4 t/m 8) loopt de speurtocht in groepjes zonder begeleding.

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

Joop van Bel is voorzitter van de werkgroep in Enschede en coördinator verkeersouders/verkeersbrigadiers
voor alle basisscholen in Enschede. Eind van dit jaar stopt hij met zijn werkzaamheden. Om alles goed over te
kunnen dragen is hij op zoek naar versterking.
Als school hebben wij in het kader van de verkeersveiligheid contact met politie, gemeente en VVN. Het zou
zonde zijn om een contactpersoon van VVN in Enschede kwijt te raken. Het is belangrijk dat er vrijwilligers bij
komen om alle taken te kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn.
Hieronder kun je zien wat er van je zou kunnen worden verwacht:


kunnen omgaan met een computer en o.a. de programma’s Word en Excel, zodat de administratie kan
worden bijgehouden;



de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift;



goed kunnen overleggen met directie en leerkrachten van scholen;



voldoende tijd hebben om te helpen bij projecten. Dit kan in de avonduren zijn maar ook overdag;



willen helpen zoeken naar een oplossing bij bijvoorbeeld verkeersproblemen bij scholen;



eventuele bestuurservaring is mooi meegenomen.

Lijkt het je wat om Joop van Bel te ondersteunen?
Laat je eens informeren over het leuke en interessante vrijwilligerswerk bij Veilig Verkeer Nederland en stuur
een mailtje naar j.vanbel@kpnmail.nl. Ook vind je hierover meer op de website van VVN https://vvn.nl/wordvrijwilliger

KINDCENTRUM MENKOTOREN-KINDERDOMEIN, RIJNSTRAAT 15, 7523 GD ENSCHEDE, 053-4368164, MENKOTOREN@SKOE.NL

Mijn naam is Ellen Bakker-Pahlplatz

Waar kunt u mij vinden in het IKC?

Ik ben sinds 1 januari 2020 op dinsdag en
donderdag werkzaam op peuteropvang “De
Menkotoren”.

Dit vind ik leuk aan mijn werk:

Allereerst ligt mijn hart uiteraard bij het werken
met mensen en dan in het bijzonder bij
kinderen. Ik kan iedere dag genieten van de
onbevangenheid en nieuwsgierigheid waarmee
kinderen naar de wereld om zich heen kijken. De
gezelligheid, de verhalen maar ook de humor die
ze iedere dag meebrengen maken dat geen dag
hetzelfde is.

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

Ik hou er van om samen met de kinderen
ondernemend en onderzoekend bezig te zijn en
hun natuurlijke nieuwsgierigheid met mijn hulp
om te zetten in waardevolle leermomenten.
Hierbij zet ik graag mijn creativiteit en die van de
kinderen in om er een betekenisvolle activiteit
van te maken.

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

Naast de groepsruimte waar wij dagelijks
gebruik van maken ben ik erg enthousiast over
het speellokaal binnen ons IKC. Het is een
uitdagende plek voor jonge kinderen om heerlijk
te bewegen en kennis te maken met de grote
verscheidenheid aan ontwikkelingsmateriaal dat
beschikbaar is.

Wat ik de kinderen zeker wil leren is…

Dat kinderen altijd trots moeten zijn op wie zij
zijn en wat zij kunnen.
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Selin Aydin

Waar kunt u mij vinden in het IKC?

Bij de BSO  de grote hal.

Dit vind ik leuk aan mijn werk:

Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik mijn
energie mag delen met de meest pure doelgroep
op aarde, namelijk: kinderen. Naast dat ik het
heel erg leuk vind om tijd door te brengen met
kinderen, vind ik het ook heel leuk om kinderen
te helpen bij hun ontwikkeling. Ik vind het mooi
om te zien hoe kinderen groeien en zich
ontwikkelen.

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

Het hele IKC geeft mij een ‘thuis’ gevoel, ik voel
mij dus overal heel erg prettig. Wel voelt de BSO
natuurlijk als mijn ‘kamer’, en vind ik de BSO de
leukste plek.

Wat ik de kinderen zeker wil leren is…

Om allereerst gewoon kind te mogen zijn zolang
dat nog kan binnen onze maatschappij waarin op
vroege leeftijd al best veel wordt verwacht.
Daarnaast wil ik de kinderen meegeven om altijd
positief in het leven te staan.
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