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Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We doen daarom ons best om te zorgen dat u en uw kind(eren)
zich welkom voelen op school. We staan nu bijvoorbeeld elke ochtend buiten om de groepen op te wachten: zo
heeft u even gelegenheid om de juf of meneer kort te spreken. Ook heeft u dan de kans om de andere ouders
van de groep te zien en te spreken. Een speelafspraak is dan makkelijk gemaakt.
We willen u ook graag betrekken bij wat we op school doen. Daarom hadden we de afgelopen weken
ouderavonden en een inloopavond. Zo’n 25 ouders waren 18 september op de informatieavond over de
Gelukskoffer. Begin oktober komen de materialen van de Gelukskoffer en kunnen we in alle groepen aan de slag.
Wij kijken er als team naar uit. Groep 1-2 en groep 3 zijn bijzondere leerjaren,met een eigen aanpak en aanbod.
Juist in deze eerste schooljaren kunt u als ouder ook thuis veel doen om uw kind te onderteunen en begeleiden
in het leerproces. Daarom was er voor de ouders van deze groepen een eigen informatieavond. Op de
inloopavond lieten veel ouders zich door hun kind rondleiden in het lokaal en in de school. Het was ook een
leuke gelegenheid om (nieuwe) klasgenootjes en hun ouders te ontmoeten. Veel ouders vertelden dat hun kind
had aangedrongen om mee te gaan naar school: voor ons een bevestiging dat deze manier van
ouderbetrokkenheid waardevol is. Fijn dat er zoveel ouders waren! Kon u er niet bij zijn? Misschien kunt u
andere ouders vragen naar hun ervaring. Dan komt u een volgende keer zelf vast ook!

Veel ouders hebben hun stickers geplakt op de lijsten voor ouderhulp in de hal. Daar zijn we heel blij mee! De
lijsten die vol zijn, halen we weg en we zullen contact opnemen met de ouders die zich daarvoor aangemeld
hebben. Een aantal lijsten blijft nog even hangen. Ook komen er nog twee nieuwe lijsten voor hulp na de
zomervakantie 2019(!): helpen bij de Vossenjacht in de Gouden Weken en meehelpen in onze kraam
op de UITdaag. Heeft u nog geen stickers geplakt, dan kunt u de komende week nog binnenkomen.
Hebben we onvoldoende hulp voor sommige activiteiten, dan delen we ouders zelf in.
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Vrijdag 28 september hebben de kinderen de nieuwe
schoolkalender meegekregen. Per gezin wordt één
kalender beschikbaar gesteld. Bewaar hem goed dit
schooljaar en geef de kalender een mooi plekje in huis.

Vrijdag 28 september is de Like en win-actie
met de strandbalfoto’s gestart. Ons motto
‘Menkotoren: verbonden met de wereld’ krijgt
hiermee heel mooi allerlei gezichten. Uit
diverse landen ontvingen we vakantiefoto’s
met de strandbal. Dank! Via Facebook is te
volgen tot wanneer de like en win actie loopt.

Op maandag 29 oktober voor Noord en op
woensdag 31 oktober voor Zuid vinden de
Startavonden plaats voor het project van de
Eerste heilige Communie. Tot 12 oktober
kunnen kinderen worden aangemeld via de
website www.katholiekenschede.nl. Zaterdag
24 november gaan we van start met de
kinderen. We werken met ons eigen project
‘Over de drempel. In het spoor van Jezus’,
waarin we kinderen met name drie dingen
willen meegeven. Allereerst willen we ze
helpen een relatie op te bouwen met de
levende Christus. Ten tweede willen wij de
kinderen binnen leiden in de wereld van de
traditie; van verhalen, gebruiken en wijsheden
van de Rooms katholieke kerk. We willen
kinderen gevoelig leren worden voor de gang
door het liturgische jaar, van de Eerste Advent
tot aan Pasen en daarna. Zo volgen we als
vanzelf ook het leven van Jezus van Nazareth.
Door samen met elkaar op te trekken willen
we ten slotte werken aan gemeenschapszin.
Christen ben je nooit alleen, maar altijd samen
mét en vóór anderen. We hopen er weer een
mooi project van te maken, waar we allemaal
zin en plezier aan beleven. Werkgroepen
Eerste heilige Communie en pastoraal werker

Mijn naam is Suzan Askes en ik ben met mijn man en
onze twee kinderen woonachtig in Enschede. Ik ben een
actief persoon die van een lange boswandeling en
hardlopen houdt, maar kan tevens genieten van een
heerlijk kopje thee in de zon.
Vanaf 1 september ben ik als locatiemanager gestart met
mijn werkzaamheden op verschillende locaties van
Kinderopvang Humanitas regio SKE en Kinderdomein. In
kindcentrum Menkotoren-Kinderdomein stuur ik de
medewerkers van de peuterspeelzaal en de BSO aan.
Samen met de directeur van de Menkotoren bespreek ik
de plannen voor ons kindcentrum.
Ik heb ruim twintig jaar werkervaring in de kinderopvang
branche. Het volgen van de ontwikkeling van het kind
vind ik erg interessesant. Vooral wanneer dit gebeurt
vanuit een basis van vertrouwen en veiligheid. Oog voor
groei en ontwikkeling mogen hierin niet ontbreken voor
een optimale stimulans. Hierin ligt voor mij een leuke
uitdaging om kinderen, maar ook collega’s en ouders, te
ondersteunen en te begeleiden. Want (op)groeien doe je
samen!
Kijk ernaar uit om u te ontmoeten!
Vriendelijke groet,
Suzan
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Wij zijn na de vakantie ook fris begonnen en
hebben weer nieuwe peuters mogen begroeten.
Iedereen was snel gewend en we gaan er samen
weer een leuk schooljaar van maken.
We zijn nu bezig met het thema “hoe zie ik eruit”
we leren hoe ons lichaam eruit ziet en of we een
jongen of een meisje zijn. We hebben al
knutselwerkjes gemaakt en we zingen liedjes die
met ons lichaam te maken hebben. Ook leren we
nieuwe woordjes met de plaatjes van praten met
Pim.
Dit thema gaan we op woensdag 10 oktober
samen met de ouders afsluiten. We laten dan
zien wat we allemaal geleerd en gemaakt
hebben en zingen dan samen de liedjes.

De Gouden Weken zijn voorbij. We hebben in
de klassen de basis gelegd voor een goed
‘klimaat’: de kinderen en de leerkrachten
hebben samen benoemd wat een fantastische
klasgenoot is/zegt/doet(niet) en ook wat een
fantastische leerkracht doet. Op het plein
hebben we op maandag en donderdag weer
BeweegWijs met meneer Jordi.
We blijven aandacht geven aan de afspraken
en spreken kinderen ook aan als we zien dat
het niet lukt. Soms moeten we een
consequentie geven als het ondanks
herhaaldelijk bespreken en opnieuw proberen
nog niet lukt. Het voetballen van de
bovenbouw (gr. 6 t/m 8) in de pauzes is daar
een voorbeeld van. We hebben vrijdag
besloten dat deze groepen de komende week
(vanaf 1 oktober) niet mogen voetballen in de
pauzes. We hebben in de groepen besproken
waarom we deze maatregel nemen en we
hopen dat de kinderen na deze time-out weer
in een goede sfeer samen een balletje kunnen
trappen op het plein.

Een andere afspraak waar we uw aandacht
voor vragen is deze: we willen graag dat de
kinderen zuinig zijn op de materialen van
school. Elk kind krijgt (in groep 4) eenmalig een
vulpen van school, waar ze hun hele verdere
schooltijd mee moeten schrijven. Als deze
vulpen door toedoen van uw kind kapot gaat,
vragen we een bijdrage van € 5,- om een
nieuwe schoolvulpen te kunnen geven aan uw
kind.
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Weerbaar zijn is laten zien wie je bent!
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Manon Vaanholt. Ik ben kindercoach en weerbaarheidstrainer, tevens
werk ik al 15 jaar als onderwijs assistent in het Speciaal onderwijs en tegenwoordig op een Sbo school. Werken
met kinderen is mijn passie.
Als kinderen goed in hun vel zitten, ontwikkelen ze zich het best. Daarom ben ik vorig jaar begonnen met het
geven van weerbaarheidstraining. Super gaaf om te doen en ik wil er graag wat over vertellen.
Weerbaarheidstraining is een training voor kinderen van de gehele basisschool. Het trainingsprogramma omvat 9
lessen van 1 uur en vindt plaats in de gymzaal van de Anna van Buren. Er wordt gewerkt vanuit de principes van
rots en water. In de training probeer ik kinderen, op een speelse manier met spelletjes en oefeningen,
handvatten te bieden om zich te kunnen weren in lastige situaties. Ze bouwen zelfvertrouwen op en gaan meer in
zichzelf geloven. Ze leren hun eigen grenzen voelen, herkennen en bewaken. We werken aan de houding,
stemgebruik, ademhaling, gezichtsuitdrukking, intuïtie en zelfvertrouwen.
Je kunt denken dat deze training is voor verlegen, introverte kinderen die zichzelf niet zo goed durven te laten
zien. Maar ook de kinderen die heel druk zijn en zichzelf soms overschreeuwen zijn op zoek naar hun grenzen.
Ze leren naar zichzelf en de ander te kijken en daar adequaat op te reageren. Heeft u het gevoel dat uw kind baat
zou kunnen hebben bij deze training, neem dan gerust
contact met mij op.
Manon Vaanholt
W: Manonkindercoach.nl

3 oktober
4 oktober
10 oktober
15 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober

start Kinderboekenweek
volgende ronde Korfbaltoernooi voor team 1, 3 en 4
19.30 uur informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 over de overstap
naar het voortgezet onderwijs, Zaanstraat (Bonifatiusschool)
studiedag team, alle leerlingen vrij
19.00-21.00 uur, 1e schoonmaakavond
Open Huis voor ouders van peuters die een basisschool zoeken
Herfstvakantie

Ziekmeldingen leerlingen: AUB bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
053 – 4368164 basisschool Menkotoren * 053 4350151 Peuterdomein Menkotoren
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