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In de vorige nieuwsbrief kon u lezen
over de opening van Diskoever maaken ontdeklab in ons gebouw. Bent u
benieuwd wat daar te zien en te doen
is? Dan bent u welkom om eens binnen
te lopen. Dit kan nog op:
vrijdag 13 december van 8.30-9.00 uur
Corine en/of Linda zijn aanwezig om
uitleg te geven over de materialen en
de mogelijkheden.
Welkom!

Sinterklaas is nog maar net gevierd, of we beginnen alweer met
de voorbereidingen voor kerst. De laatste twee weken staan in
het teken van advent: we kijken uit naar het feest van Kerst, de
komst van Jezus op aarde. In de adventsvieringen op school
hebben we speciaal aandacht voor ons goede doel Sheltersuit.
Wat betekent het om dakloos te zijn of op de vlucht? En hoe
kunnen wij helpen? Een prachtig thema voor de kersttijd. Zo
leren de kinderen dat december niet alleen een maand is van
krijgen (cadeautjes), maar ook van geven en solidariteit. Ook in
de kerstviering op 19 december staat dit centraal. Meer
informatie over de kerstviering heeft u al ontvangen. U weet het
inmiddels: op de Menkotoren willen we een gemeenschap zijn
van kinderen, ouders en team. Daarom verwachten we elk gezin
op de kerstviering in de kerk: iedereen hoort er bij!

Donderdag 12 december is er een kerstmarkt rondom Prismare, in Roombeek. Onze AC (Oudercommissie) staat
daar met een kraampje en ook een aantal leerkrachten is bij de kraam aanwezig. De kerstmarkt is van 16.3020.00 uur. Kom alvast in de kerstsfeer en bezoek ons op de kerstmarkt! Bij de nieuwsbrief vindt u een flyer van
de kerstmarkt bij Prismare.
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De afgelopen periode hebben we twee
hoofdstukken behandeld.
Unit 1: Meeting people (mensen ontmoeten)
• kinderen kunnen zichzelf voorstellen;
• persoonlijke gegevens over zichzelf
vertellen.
• ze kennen de namen van een aantal landen;
• de getallen 1 t/m 20;
• woorden rondom het thema personen.
Unit 2: Food (eten)
De kinderen kunnen:
• aangeven van welk eten en drinken ze wel of
niet houden;
• zelfstandige naamwoorden in het meervoud
zetten.
• woorden rondom de thema’s eten, drinken
en maaltijden;
• de uitspraak van de /ch/ in lunch.

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 heeft de MR
ingestemd met het schoolplan, zoals dat voor de jaren
2019-2023 geldt. Dit schooljaar heeft de MR op 7
oktober 2019 en op 27 november 2019 vergaderd.
Tijdens de eerste vergadering hebben wij ingestemd met
de schoolgids en hebben we gesproken over het
werkverdelingsplan voor onze school. Bijzonderheden
die aan de orde kwamen waren ook de
formatiemogelijkheden, de strategie van onze school en
de ouderkamer. Tijdens de vergadering op 27 november
2019 hebben we gesproken over het vakantierooster en
dat voor kennisgeving aangenomen. Ook is gesproken
over het schooljaarverslag en de schoolbegroting.
Op dinsdag 14 januari 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.
De MR wenst jullie fijne feestdagen!
Hartelijke groet,
De MR
Irma Achterweust, Marja Oude Luttikhuis (leerkrachten)
Karolien Dekker, Lucienne Jonker (ouders)

10 december
11 december
12 december
13 december
13 december
19 december
20 december
6 januari 2020

19-21 uur schoonmaakavond
11.45-12.15 uur Jeelo-markt voor Sheltersuit
16.30-20 uur Kerstmarkt bij Prismare, met stand van de AC
8.30-9.00 uur Diskoever voor ouders
9.00-11.30 uur Open Huis voor ouders van peuters
17.00 uur kerstviering in RK Kerk Lonneker, daarna tot 18.45 uur
op school
12 uur START KERSTVAKANTIE
8.30 uur weer naar school
Ziekmelden leerlingen: AUB bellen tussen 8.00-8.30 uur
*053-4368164 basisschool Menkotoren * 053-2068911 Peuterdomein Menkotoren
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U hebt het vast al in de agenda staan: morgen, 11 december, is de afsluiting van het project met een Jeelomarkt. Van 11.45-12.15/12.30 uur zijn alle ouders, opa’s en oma’s, buren, vrienden etc. welkom op school. In
alle klassen zijn dingen te doen en te koop die de kinderen bedacht hebben om geld te verdienen.
De kinderen hebben – samen met de leerkrachten- zelf de prijzen bedacht voor de artikelen en activiteiten. Een
goede tip: neem voldoende kleingeld mee! En neem dat die woensdag mee naar school. We hebben heel veel
speelgoed gekregen om te verkopen; dat is fijn. De dingen die we woensdag niet verkocht hebben, schenken
we daarna aan een goed doel.
We hopen natuurlijk dat er veel mensen komen en dat er een mooi bedrag verdiend wordt voor Sheltersuit!
**************************

Per 1 augustus 2020 geldt de verplichting vanuit de overheid om de VVE in de peuteropvang van 10 uur naar 16
uur en de niet VVE van 5 uur naar 8 uur uit te breiden. De Gemeente Enschede heeft besloten om dit per 1
januari 2020 al in te laten gaan. Voor de peuters die bij ons VVE volgen, betekent dit dat ze 4 keer een dagdeel
van 4 uur komen. Peuters die geen VVE-arrangement hebben komen vanaf januari 2 keer een dagdeel van 4
uur. Dit is interessant voor ouders die ook al kinderen op de basisschool hebben. De middagopvang duurt
namelijk tot 17 uur, wat goed te combineren valt met opvang op de BSO.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van peuteropvang en de ouderbijdrage die voor u zou gelden? Dan
kunt u contact opnemen met Suzan Askes, locatieleider Humankind Kinderdomein van onze locatie:
suzanaskes@humankind.nl
Door de urenuitbreiding hebben we vanaf januari 20202 ook andere opvangtijden bij peuterdomein
Menkotoren:
Maandagochtend 8.15 uur -13.15 uur
Maandagmiddag 14.00 uur -17.00 uur
Dinsdagochtend 8.15 uur -13.15 uur
Dinsdagmiddag 14.00 uur -17.00 uur
Woensdagochtend 8.15 uur -13.15 uur
Woensdagmiddag 14.00 uur -17.00 uur
Donderdagochtend 8.15 uur -13.15 uur
Donderdagmiddag 14.00 uur -17.00 uur
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team kindcentrum Menkotoren-Kinderdomein:
Karin, Wanda, Marion, Frans, Irma, Cecilia, Marja, Tugalp, Meltem, Jorien, Jesper, Aniek, Jolien, Charlotte,
Joost, Coen, Suzan, Ruben, Selin, Jordy, Debby, Ria, Jorieke, Annemarie, Marjolijn, Linda, Simone, Herman,
Judith, Linda, Corine
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