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Datum Activiteit  

15-19 februari  10 minuten gesprekken  

  

22-26 februari  Voorjaarsvakantie  

  

 

 

Corona ontwikkelingen 

Inmiddels zijn we alweer 4 weken aan de slag, samenwerkend aan het afstandsonderwijs. 

De opzet waarvoor is gekozen werkt in alle groepen en is organisatorisch te behappen.   

In de MEET bijeenkomst van de leerlingenraad hebben deze kinderen uit de midden- en 

bovenbouw verteld over hun ervaringen en hebben ons tips gegeven voor onze lessen.  

We zullen de gekozen lijn de komende weken, zolang dat nodig is, voortzetten. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwijs, laat het weten aan de groepsleerkracht. 

Hij/zij kan u het beste te woord staan over het werk en inhoudelijk indien nodig 

aanpassingen doen. 

Er zijn veel groepsgebonden contacten en ook is er de gelegenheid om (vanaf groep 3) 

dagelijks tussen 13.00-14.00 uur contact te zoeken met de groepsleerkracht tijdens het 

vragenuurtje. Heeft uw kind, naast de groepsgebonden meetbijeenkomsten behoefte aan 

een persoonlijk contact, dan kunt u dit ook aangeven bij de groepsleerkracht. Er kan dan 

een persoonlijk meetmoment worden ingepland.  

Zolang de school gesloten is, zal ook (volgens de geldende richtlijnen) de noodopvang 

worden geboden. Opgave hiervoor loopt via het mailadres: 

directie@mennoterbraakschool.nl  

Hierbij dient u aan te geven: naam en groep van het kind, welke dagen of dagdelen het 

betreft (op datum of volgens een vast rooster).  

Op dit moment is het nog onzeker wanneer (en hoe) we weer open kunnen. Zodra hierover 

meer bekend wordt gemaakt en de protocollen voor het basisonderwijs bekend zijn, zullen 

we dit laten weten. 
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Toetsen, rapportage en gesprekken 

Op dit moment zijn we nog in gesprek over de invulling en planning van de gesprekken, de 

rapportage en de toetsing. Onze voorstellen leggen we ter advisering voor aan de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad, om te komen tot een goede werkwijze. 

Volgende week zullen we hierover meer bekend maken. 

Wat inmidels afgesproken is: 

De 10 minuten gesprekken die gepland zijn van 15 tot 19 februari zullen we facultatief door 

laten gaan.  

Dit betekent dat de leerkracht u kan benaderen voor een afspraak en dat u een gesprek 

kunt aanvragen. Dit doet u bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).  

Wilt u daarbij aangeven welke middagen u die week beschikbaar bent voor een telefonisch 

gesprek of een meetmoment? De groepsleerkracht plant deze in en doet u hierover bericht. 

De groepsleerkracht vraagt u en de kinderen een IK rapport in te vullen over de afgelopen 

weken. Deze zal via classroom of de mail worden gedeeld met u. 

Groep 8: alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. De verwijzing naar het 

voortgezet onderwijs zal hierbij centraal staan. Deze aanmelding moet plaats vinden voor 1 

april. Over deze procedure zijn op school, in samenwerking met het VO, afspraken gemaakt. 

 

Juf Sanne start in groep 3 

Na het afscheid van juf Brenda Exterkate in december, kunnen we nu juf Sanne Floors 

verwelkomen in groep 3. Vanaf volgende week zal zij de maandag en dinsdag voor de groep 

staan. Dit betekent dat juf Sanne maandag a.s. zal kennismaken met de groep in de meet 

bijeenkomst. We wensen haar veel plezier bij ons op school. 

Medezeggenschapsraad 

Afgelopen maandag heeft de online vergadering van de medezeggenschapsraad 

plaatsgevonden. Hierbij waren tevens aanwezig: directeur Co van Schaik en bestuurder (ad 

interim) Henri Soepenberg. Dhr. Soepenberg heeft zich voorgesteld en verteld over de 

ontwikkelingen op het gebied van een bestuurlijke fusie (daarover heeft u inmiddels een 

mailing ontvangen). 

Daarnaast is besproken: het vernieuwde MR reglement, de ervaringen rondom het 

afstandsonderwijs en de lopende ontwikkelingen binnen school.  

Plein 

Dit schooljaar gaan we aan de slag met onze schoolpleinen. OR voorzitter Sophie Kolenberg 

en Renee te Vaanholt zullen sturend zijn in dit proces. We kijken in deze eerste periode naar 

wensen: vanuit school (zowel kinderen als teamleden) en onze directe partners: Oqido, de 

Meergaarden en de buurtbewoners. We hebben contacten gelegd met de gemeente over 



mogelijkheden (en onmogelijkheden) in een dergelijk traject. In eerste instantie zullen we 

ons richten op de herinrichting van het kleuterplein. We zullen u op de hoogte houden van 

de ontwikkelingen. 

Opbrengst sponsorloop 

We hadden de eindstand van de opbrengst al een poosje geleden bekend gemaakt aan de 

kinderen. Nadien zijn er nog wat bedragen binnen gekomen: al met al hebben we net boven 

de €3000 opgehaald. Een prachtig bedrag... dat we snel hebben uitgegeven. Zodra de 

kinderen weer naar school mogen komen, zal voor hen klaar staan:  

techniekdozen en oso bots (voor onder- midden- en bovenbouw) 

Leesboeken (diverse series) 

Buitenspelmateriaal 

Iedereen enorm bedankt voor de bijdrage!!!! 

Subsidie aanvragen 

Op dit moment lopen er twee subsidietrajecten. De eerste is aangevraagd door stichting 

Oponoa in het kader van de onderwijsachterstanden, opgelopen in de lockdown van 

maart/april. Deze subsidie wordt ingezet ten behoeve van het leesproces en de 

automatisering van het rekenen in de middenbouw. Het komend half jaar wordt uitvoering 

gegeven aan dit plan, door leerkracht Debbie Ordelmans en onderwijsassistent Conny 

Ruesink. 

Het andere subsidietraject is in aanvraag: schoolkracht. Of dit wordt toegekend is nog 

onzeker. We hopen met deze middelen een impuls te kunnen geven aan onze 

schoolontwikkelthema: Thematisch en talentgericht zaakvakonderwijs. Het projectplan 

heeft als titel gekregen: het Menno TalentLab 

Inspectie van het onderwijs 

De inspectie zal ons bestuur, stichting Oponoa, onderwerpen aan het 4 jaarlijks 

bestuurstoezicht. De thema's zijn’ financieel beheer’ en ‘sturing op onderwijskwaliteit’ staan 

hierbij centraal. 

Er zullen online gesprekken plaatsvinden op 4 scholen, hierbij is ‘de Menno’ ook uitgekozen. 

Op donderdag 18 februari vindt dit plaats. Hierbij zijn betrokken: de locatie coördinator, de 

zorg coördinatoren en enkele groepsleerkrachten. 

Aanmelding 3 jarigen op de basisschool  

Dit weekend was ons open huis gepland. Helaas kan dit niet doorgaan in de huidige tijd. 

Ouders van 3 jarigen ontvangen begin februari een brief van de gemeente met het verzoek 

hun kind op te geven bij een basisschool. Voor deze aanmeldingen hebben we onze 

informatietas klaar staan.  



In Eibergen zal er wederom een flyer worden verspreid, ter promotie van het openbaar 

onderwijs in Eibergen (en omgeving). Tevens zijn we bezig met het maken van een 

promofilmpje.  

Vakantierooster 2021 2022 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend: 

Herfstvakantie 18 tot en met 22 oktober 2021  

Kerstvakantie 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 tot en met 25 februari 2022 

Tweede Paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 23 april tot en met 3 mei 2022 (inclusief Koningsdag 27 april) 

Hemelvaart 26 mei 2022 

2e Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli tot en met 19 augustus 2022 


