
Beste ouders, verzorgers 

 

Maandag a.s. kunnen we beginnen! De school is ingericht en de klassen zijn 

ingericht. Het programma voor het schoolwerk en thuiswerk is uitgezocht.  

We hopen iedereen volgende week in goede gezondheid te zien! 

 

Dinsdag 28 april hebben we een uitgebreide informatiebrief verzonden met 

daarin de praktische info voor de start: dagen en tijden, ingangen en routes. 

Alle informatie is ook op onze website geplaatst onder ‘nieuws’. Leest u hier 

alles gerust nog even na en bespreek de belangrijke zaken met uw kind, om 

hem/haar voor te bereiden op deze eerste schooldag. 

 

https://www.mennoterbraakschool.nl/nieuws/doorstart-basisonderwijs-op-11-mei 

 

Noodopvang 

Vrijdag 1 mei is er een mail verzonden met het doel de opgave voor de noodopvang te 

inventariseren. Het betreft hierbij opvang die noodzakelijk is omdat ouders in cruciale beroepen 

werkzaam zijn. Hierover kunnen we nu het volgende melden: 

 

Noodopvang onder schooltijd 

Deze vindt plaats binnen de eigen groep van het kind. Op de momenten dat uw kind is opgegeven 

voor de noodopvang, kan het naar de eigen klas gaan. Alle ouders die zich hiervoor hebben gemeld, 

kunnen ervan uit gaan dat hun kind de komende drie weken in de groep terecht kan.  Opgave voor 

deze opvang blijft lopen via het mailadres: directie@mennoterbraakschool.nl   

 

Noodopvang na schooltijd 

Deze vindt plaats bij de bso. Gaat uw kind naar school, mag het ook naar de bso; gaat uw kind naar 

de noodopvang, kan het ook naar de bso. Hierbij geldt tot nu toe wel de restrictie dat het binnen de 

contract uren moet passen en de groepen niet te groot worden. De gemeente heeft nog geen 

duidelijkheid gegeven over knelpunten op dat gebied. Uw opvangorganisatie houdt u hierover op de 

hoogte.   

Aanmeldingen die u heeft gedaan naar aanleiding van de inventarisatiemail, zijn gedeeld met Oqido.  

Opgave voor bso dient u in bij uw bso organisatie. 

 

Noodopvang weekend/Hemelvaart 

Heeft u noodopvang nodig in het weekend of op feestdagen, dan dient de aanmelding te geschieden 

via de gemeente: dan kunt u zelf contact opnemen met mevr. Loman: 

email: n.loman-geessink@gemeenteberkelland.nl  

telefoonnummer: 06 86 81 95 56 

Deze noodopvang (voor de gehele gemeente Berkelland) vindt plaats in het Sterrenpalet in Eibergen. 

 

Fysiek onderwijs gecombineerd met thuisonderwijs 

De komende weken ligt de nadruk op het fysieke onderwijs. Alle leerkrachten zijn ingedeeld op hun 

werkdagen. Er zullen dus geen meetbijeenkomsten worden gehouden.  

Voor elke groep zal er voor 2 dagen thuisonderwijs werk worden gedeeld. Dit zal verlopen via 

classroom en/of de mail.  
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Gymnastiek zal starten op vrijdag 15 mei (groepen 3 tot en met 8) en maandag 18 mei (groepen A en 

B). Deze lessen vinden buiten op ons plein plaats. Kinderen hoeven zich hiervoor niet om te kleden, 

dus doe makkelijke kleding aan. 

 

Tot slot: houd 1,5 m. afstand 

Met de start van het basisonderwijs komt er weer meer verkeer op gang. Ook zullen er momenten 

zijn waarbij ouders tegelijkertijd aanwezig zijn nabij school en wellicht moeten wachten. Wilt u 

daarbij de algemene rivm richtlijnen volgen voor ieders veiligheid? 

Bij voorbaat dank! 

 

Groet, Marjan Wolterink & team obs Menno ter Braak 


