Infobulletin
Juli & augustus 2021
Datum

Activiteit

6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
12 juli tot en met
20 augustus
23 augustus

Afscheidsavond groep 8
Afscheidsdag groep 8
Laatste schooldag tot 12 uur
Onderwijskundige dag, alle leerlingen zijn vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag!
Bedankt!

Zoals u heeft kunnen lezen, ga ik na de zomervakantie op een andere basisschool werken.
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de fijne en prettige samenwerking in de
afgelopen jaren. Ik kan met veel plezier terug kijken op een gezellige en leerzame tijd op obs
Menno ter Braak.
Kinderen, ouders en collega’s, bedankt voor alles!
Met vriendelijke groet, Ingrid Ordelmans

Afscheid juf Ingrid
Dinsdag 6 juli is de laatste werkdag van Ingrid Ordelmans bij ons op school. Met de kinderen
zullen we afscheid nemen van haar deze dag. We organiseren i.v.m. de richtlijnen geen
gezamenlijk afscheid met ouders. Wilt u haar persoonlijk groeten, dan kan dit na schooltijd
op het kleuterplein.

Corona
Inmiddels zijn er in de hele maatschappij versoepelingen in de corona richtlijnen. Het is heel
fijn dat er weer meer mogelijk is en georganiseerd kan worden!
Er is ook een nieuw protocol voor het onderwijs bekend gemaakt.
Hierin staat o.a. dat de cohortering op school mag worden losgelaten.
Bij een besmetting zal via het bron- en contactonderzoek (thuis en op school) duidelijk
moeten worden wie er in nauw contact heeft gestaan en wie er in quarantaine moet.
Vooralsnog blijft hierin gehandhaafd: Als een kind of leerkracht positief wordt getest, wordt
in principe de hele klas of groep en de leerkracht aangemerkt als nauw contact en zal dus in
quarantaine moeten. Bij het contactonderzoek wordt verder uitgevraagd met wie de
besmette persoon nog meer in contact is geweest. Op basis van de aard van het contact (de
onderlinge afstand en de duur) wordt door de GGD bepaald wie in quarantaine moet.
Quarantaine kan worden opgeheven na 10 dagen of na een negatieve test bij de GGD vanuit
het bron en contactonderzoek op dag 5.
Eindschoonmaak
Dit jaar zal de eindschoonmaak ook in een aangepast vorm zijn. De groepen 3 t/m 8 zullen
deze volledig zelf doen. De kleutergroepen zullen het deels zelf doen en vragen deels uw
hulp.
Sinds vorige week staan er op het kleuterplein materialen klaar die thuis schoon gemaakt
kunnen worden. Wij vragen u iets mee te nemen en wanneer het schoon is weer in te
leveren.
Alvast bedankt voor uw schoonmaakhulp!
Nieuws van de MR
Op woensdag 30 juni was de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad.
Agendapunten waren: formatieplan 2021-2022, NPO gelden, werkverdelingsplan 2021-2022
en het bestedingsplan werkdrukgelden. Daarnaast is er gesproken over de coronarichtlijnen
en versoepelingen en de vraag van de ouderraad met betrekking tot extra uitgaven.

Ouderraad zoekt voorzitter & leden
De ouderraad van onze school is een actieve club mensen die veel organiseert en helpt bij
de activiteiten die gepland worden.
Sophie Kolenberg is de afgelopen jaren de voorzitter geweest van de ouderraad en zij zal
met het einde van dit schooljaar aftreden. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe
voorzitter! Heeft u belangstelling, dan kan u contact opnemen met de teamgeleding van de
ouderraad.
Debbie Ordelmans: debbie@mennoterbraakschool.nl of
Corine Roggeveld: corine@mennoterbraakschool.nl
Brigit van der Holst heeft de laatste vergadering afscheid genomen van de OR. Daarbij zullen
eind volgend jaar nog eens 2 leden stoppen. Daarom wordt extra versterking gezocht. Heeft
u belangstelling? Dan kunt u zich ook melden bij één van bovenstaande collega's.

Afscheid groep 8
Dinsdag 6 juli is het zover. De eindmusical van groep 8.
Na wekenlang repeteren op school mogen ze het voor het
echt in het Spieker doen.
Dinsdagochtend gaan we met de kinderen het decor
opbouwen. Vervolgens wordt er nog 1 keer geoefend.
's Middags om 12:45 uur zal er een generale repetitie zijn
voor de groepen 5, 6 en 7.
De Musical zal ongeveer 1 uur en 30 minuten duren.
's Avonds wordt de musical voor de laatste keer gespeeld. Speciaal voor de ouders.
De musical start om 18:30 uur. De zaal zal vanaf 18:15 uur open zijn.
Vanwege de corona maatregelen zal er tussen de verschillende plaatsen 1,5 meter ruimte
zitten.
Ouders zitten natuurlijk wel naast elkaar.
Op woensdag 7 juli wordt er een afscheidsdag georganiseerd door de ouders van de
kinderen. Het programma van deze dag is een verrassing!
Laatste schooldag
Donderdag 8 juli a.s. sluiten wij het schooljaar alweer af. Een gezamenlijk afsluiting zit er
helaas nog niet in, maar voor de kinderen hebben we er toch een feestje van proberen te
maken.
Groepen 1 t/m 4 Voor deze leerlingen is er deze ochtend een mogelijkheid om te
schmincken en heeft de OR een luchtkussen geregeld. Daarnaast is er een voorstelling van
het poppenkasttheater "De Kiekkast". Wij houden deze ochtend rekening met de cohorten
zoals bij het schoolreisje. Gedurende de ochtend zal de OR op een ijsje trakteren.

Groepen 5 t/m 7 Bij enigszins mooi weer zullen deze groepen om 8:30 vanuit school
vertrekken naar het Vinkennest om het jaar af te sluiten met een flinke plons! De kinderen
die een abonnement hebben, kunnen dat meenemen deze dag. We gaan er op de fiets naar
toe, dus ook de fiets moet mee. Vanuit de OR krijgen ze een zakje chips en wat te drinken
getrakteerd. Zij zullen gezamenlijk naar school terugfietsen om daar in de eigen groepen af
te tellen naar het eind van het schooljaar 2020-2021!
De school sluit om 12:00 de deuren.

Zomervakantie t/m 20 augustus
De eerste schooldag van het schooljaar
2021/2022 is op maandag 23 augustus. We
zien alle leerlingen dan graag om 8.30 uur
terug in de nieuwe groep.
In de laatste vakantieweek kunt u al een
eerste berichtje op de mail verwachten van
de leerkrachten om de kinderen te
verwelkomen in de nieuwe groep.

Parro app
Administratiesysteem Parnassys heeft een app waarbij de communicatie met ouders op een
aantal gebieden snel, veilig en handig verloopt.
Deze app heet Parro en in het nieuwe schooljaar zullen we hiermee gaan werken. U krijgt
hierover meer informatie zodra de app geactiveerd is.

Jeugdtandverzorging
De Jeugdtandverzorging is bedoeld voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Met plezier begeleiden
wij kinderen en ouders op weg naar een goede mondgezondheid.
De nadruk ligt bij ons op preventie zoals voorlichting over mondverzorging, voeding,
poetsles en het geven van fluoride voor een sterk gebit.
De voordelen van Jeugdtandverzorging zijn:
· Uw kind voelt zich veilig en vertrouwd bij onze behandelaars.

· Ons hele team kiest er bewust voor om met kinderen te werken.
· Wij laten kinderen spelenderwijs kennis maken met de tandarts.
· We hebben veel ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen met
gedragsproblemen, angst, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en (meervoudige)
beperkingen.
· We nemen de tijd en leggen de kinderen alle stappen van de behandeling uit.
· De behandeling vindt plaats in onze tandartsbus bij de basisschool van uw kind of in het
behandelcentrum in Enschede of Almelo.
· Na de controle geven wij uw kind een verslag mee zodat u op de hoogte bent van de
mondgezondheid van uw kind. U kunt natuurlijk ook bij ieder tandartsbezoek zelf aanwezig
zijn.
· De tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden vanuit de
basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel
en kroon- en brugwerk vallen niet onder de basisverzekering.
· Gemeenten, scholen en tandartsen staan achter de opzet van de Jeugdtandverzorging.
Twee keer per jaar komt de tandartsbus van de jeugdtandverzorging bij school. Wilt u
gebruik maken van deze tandverzorgingspraktijk, dan vindt u in de bijlage een
aanmeldformulier.

