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Eerste schooldag... Welkom terug!

Rapport gaat mee naar huis
Maandag 6 juli gaan de rapportfoliomappen mee naar huis. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen
zullen deze in verband met de situatie rondom corona in aangepaste vorm zijn. Denkt u aan het
inleveren van het thuisrapport?
Na de vakantie zien wij het graag ondertekend weer terug.
Afscheid groep 8
Het einde van het jaar, tijd om afscheid te nemen van groep 8.
Groep 8 neemt ook dit jaar afscheid met een musical. De musical zal dit bijzondere jaar, speciaal
opgevoerd worden in het Spieker. Op 6 juli zijn eerst de kinderen aan de beurt om de musical
‘s middags te bekijken.
‘s Avonds om 19:00 uur begint de musical voor de ouders. Na de Musical zullen we met alle ouders
van groep 8 terug gaan naar school voor een drankje en om de kinderen traditioneel de school uit te
gooien.
Op dinsdagmorgen worden de kinderen van groep 8 nog wel op school verwacht om de laatste
dingen op te ruimen. Om 12:00 uur zijn de kinderen vrij, want de rest van de school heeft
doordraaimiddag.
Woensdag 9 juli is er een leuke dag voor de kinderen georganiseerd. Wat dat precies is blijft een
verrassing. De kinderen moeten om 08:30 uur op school zijn met de fiets en zullen omstreeks 17:00
uur weer terug zijn.
Na deze dag is het voor groep 8 echt afgelopen op “De Menno” en begint een nieuw avontuur.
Doordraaimiddag
Op dinsdag 7 juli maken de kinderen kennis met de nieuwe leerkracht in het nieuwe lokaal. De
peuters die 4 jaar worden en na de zomervakantie starten zijn ook deze middag uitgenodigd.
Groep 8 is ‘s middags vrij.
Laatste schooldag
Donderdag 9 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Hoewel er algemene versoepelingen in de
coronamaatregelen zijn, hebben we voor deze afscheidsdag gekozen voor een programma ‘dicht bij
huis’. Tijdens de organisatie was e.e.a. nog onzeker, vandaar dat we gekozen hebben voor een
programma waarbij geen hulpouders ingezet hoeven worden. Daarom zal er ook geen lunch op
school geserveerd worden en er is geen afsluiting met ouders op het plein, zoals dit andere jaren
gebeurt. De leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij!
De BSO zal vanaf dat moment aanwezig zijn. Heeft u problemen met de opvang voor deze middag,
dan mag u contact opnemen met school via het mailadres: directie@mennoterbraakschool.nl
Wat gaan we doen deze dag?
Op de laatste schooldag gaan de leerlingen het podium en de borden nabij de ingangen versieren.
We zijn in de klas al druk bezig geweest met het ontwerpen van kunstwerken, deze worden door een
kunstenares omgezet naar grote kleurplaten. Tijdens de laatste schooldag gaan we deze kleurplaten
in kleuren. Hiervoor maken we gebruik van verf. Daarom vragen we of iedereen in erg oude kleding
op school wil komen, we zouden het vervelend vinden wanneer er verf in de kleren komt.
Eindschoonmaak
Dit jaar zal de eindschoonmaak ook 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.
Vanaf woensdag 1 juli 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!
BSO de Menno. Laatste nieuws
Wij zijn tijdens de zomervakantie aanwezig op onze vaste plek in school.
Op de site www.oqido.nl hebben we ons zomerprogramma staan. Het thema voor deze 6 weken is:
Terug in de tijd. Elke week zal er een periode in vroegere geschiedenis langs komen. We hebben er
leuke en ook leerzame activiteiten bij gevonden. Voorop staat een gezellige en fijne tijd samen te
hebben met andere kinderen. Ook de kinderen van de BSO uit Rekken komen erbij. Top!
Voor aanvragen van opvang zijn er verschillende mogelijkheden.
Vaste plek
’s ochtends voor 8:30 u of na school tijd
incidenteel of een strippenkaart.
Onze administratie medewerksters kunnen u meer vertellen.
U kunt altijd even een van de medewerksters aan spreken.
We wensen iedereen een goede vakantie toe.
Nieuws vanuit de gemeente Berkelland
Bij deze nieuwsbrief sturen we twee bijlagen die afkomstig zijn van de gemeente Berkelland. De
eerste is afkomstig van IrisZorg, een partner van Preventie Platform Jeugd, met als thema omgaan
met digitale verleidingen. De tweede betreft een uitnodiging voor de inloopavond over
pleegouderschap op 1 juli.
Nieuws van de MR
Op dinsdag 23 juni is de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad gehouden.
Agendapunten waren: formatieplan 2020-2021, schoolontwikkelplannen, werkverdelingsplan 20202021, bestedingsplan werkdrukgelden. Daarnaast is er gesproken over de afgelopen periode van
corona en afstandsonderwijs.
Anne Stroot is namens onze school lid van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
Volgend schooljaar start de GMR in een kleinere setting: per onderwijsteam zal 1 personeelslid en 1
ouderlid deelnemen in de GMR, een totaal van 10 leden. Anne blijft het ouderlid namens ons
onderwijsteam.
Bert Zuidersma heeft vanaf 2014 het voorzitterschap van de MR op zich genomen. Dit schooljaar
neemt hij na 6 jaar afscheid van de MR. Bert... ontzettend bedankt voor deze jaren: je inzet en je
visie en werkwijze in het vormgeven van de medezeggenschap op onze school.
Bouke Temmink neemt de voorzittershamer over. Eelke Boonstra zal plaatsnemen in de MR,
daarmee is de oudergeleding weer compleet.
Afscheid juf Nicky van ‘de Menno’
Dit schooljaar is Nicky Tempel bij ons werkzaam geweest. Met de klas en de collega’s zullen we
zorgen voor een gezellig afscheid. We kunnen haar niet samen met de ouders uitzwaaien op het
plein volgende week donderdag… daarom richt ze het woord nu zelf tot jullie:
Bedankt voor dit schooljaar
Dit schooljaar kwam ik voor het eerst werken op de Menno. Voor twee dagen in de week was groep 3
de club die ik les mocht geven. Groep 3 was voor mij een nieuwe uitdaging. Ik had deze groep nog
niet eerder lesgegeven. Halverwege het schooljaar kwam Corona om de hoek kijken. 8 weken
thuisonderwijs, ook weer iets nieuws voor mij, maar eigenlijk voor iedereen.

Het afgelopen schooljaar was ik werkzaam op twee scholen. Ik heb in de periode dat ik thuis zat, de
beslissing gemaakt om weg te gaan bij één school. Vervolgens kreeg ik een heel mooi aanbod die ik
eigenlijk niet aan mij voorbij kon laten gaan. Helaas ga ik jullie daarom na één schooljaar alweer
verlaten. Ik heb een onwijs leuke en leerzame tijd gehad hier op school met de leerlingen en met het
team. Ik wil daarom iedereen bedanken voor dit geweldige jaar, de leerlingen, het team, maar ook
zeker jullie als ouders.
Zonnige groet,
Nicky Tempel
Zomervakantie
De eerste schooldag van het schooljaar 2020/2021 is op maandag 24 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.
We hopen natuurlijk dat we tegen die tijd weer coronamaatregelen kunnen versoepelen, zoals de
wisselende aanvangstijden en het feit dat ouders niet binnen mogen komen. Op dit moment zijn de
richtlijnen hiervoor nog niet gegeven. We verwachten meer informatie te kunnen geven aan het
eind van de vakantie.

