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Juni & juli 2021
Datum

Activiteit

18 juni

Onderwijskundige dag
De groepen 1 tot en met 4 zijn vrij

24 juni

Rapportfolio mee naar huis

28 juni-2 juli

Week van de 10 min. gesprekken

30 juni

Vergadering medezeggenschapsraad

8 juli

Laatste schooldag

9 juli

Onderwijskundige dag, alle leerlingen zijn vrij

12 juli tot en met
20 augustus

Zomervakantie

Corona
De afgelopen weken heeft het covid virus ‘zijn kop’ weer opgestoken binnen onze
schoolmuren. Diverse groepen zijn in quarantaine (geweest) en de impact op de situatie
thuis en op school is enorm. We wensen iedereen die te maken heeft met dit virus heel veel
sterkte en beterschap.
Sneltesten & GGD testen
Het personeel is in het bezit van sneltesten en daarmee kunnen we ons preventief testen.
Dit is een belangrijk onderdeel voor het vroegtijdig opsporen van eventuele besmettingen.
We merken dat ouders deze ook gaan gebruiken thuis: twee besmettingen zijn mede aan
het licht gekomen doordat er een sneltest is gebruikt.
Hierbij willen we nog eens extra benadrukken dat sneltesten alleen preventief kunnen
worden ingezet. Bij een positieve uitslag op een sneltest, moet te allen tijde een afspraak
worden gemaakt bij de GGD voor een pcr test.
Indien er sprake is van een besmetting en een periode van quarantaine, kan de periode van
quarantaine alleen verkort worden door een negatieve uitslag op een pcr test van de GGD.

Kiest u ervoor om niet te laten testen bij de GGD, dan dient u zich te houden aan de 10
dagen quarantaine.
Verantwoordelijkheid ouders
Na een melding van een besmetting, neemt de school contact op met de GGD. Hieruit
volgen richtlijnen en afspraken waarvan we verwachten dat ouders zich hieraan houden. Dit
betreft het volgen van de quarantaine richtlijnen in de betreffende periode van 5/10 dagen
en het testen bij de GGD om de periode van quarantaine te kunnen verkorten. We kunnen
niet genoeg onderstrepen dat het opvolgen hiervan zeer belangrijk is... voor de gezondheid
van uw kind en de gezondheid van klasgenoten en personeelsleden en de voortgang van het
onderwijs.
Bron- en contactonderzoek GGD
Daarnaast heeft de GGD haar beleid in bron- en contact onderzoek op scholen
aangescherpt. Zij nemen contact op met u, als er in de klas sprake is van en besmetting.
Hiervoor moet de school een groepslijst aanleveren met daarop de voornaam, achternaam
en telefoonnummer. Hier zijn wij toe verplicht in lijn met de wet- en regelgeving publieke
gezondheid. Wij werken daarbij volgens het protocol ‘handreiking gegevensdeling bron- en
contactonderzoek scholen’ opgesteld door het ministerie van onderwijs, cultuur en
wetenschap.
10 minuten gesprekken
In de week van 28 juni tot en met 2 juli vinden de laatste 10 minutengesprekken plaats.
Deze gesprekken zijn facultatief. Het rapportfolio en de uitnodiging voor het gesprek gaan
de week ervoor mee naar huis. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wenst u wel een
gesprek, dan vragen we u om zelf contact te zoeken met de groepsleerkracht. De
gesprekken vinden, net als de gesprekken in april, online plaats.
Nieuws van de MR
Tijdens de laatste MR-vergadering is de schoolbegroting door Co van Schaik toegelicht.
Daarnaast is er gesproken over het integraal huisvestingsplan en het fusieplan van de
Stichting.
Wij zijn als team bezig te kijken hoe het geld van het Nationaal Onderwijsplan ingezet kan
gaan worden. Met dit plan kunnen wij aan de slag met de eventuele achterstanden die
opgelopen zijn door Corona. De MR zal hier ook mee moeten instemmen. Dit is in de laatste
vergadering besproken en zal ook de komende vergadering op de agenda staan.
Wilt u een MR-vergadering bijwonen dan kan dat. Meldt u zich aan via
mr@mennoterbraakschool.nl De eerstvolgende vergadering is 30 juni om 19.30u.
Ouderbetrokkenheidsonderzoek
De onderzoek en innovatiegroep heeft de afgelopen periode een enquête met u gedeeld om
de ouderbetrokkenheid in kaart te brengen.
Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de verschillende dimensies van
ouderbetrokkenheid. Hierdoor kan de school vaststellen op welke punten het beleid en de

uitvoering ervan kan aanscherpen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie dimensies:
ondersteunen, participeren, verbinden.
Daarnaast wordt gevraagd naar de beleving en zijn er vragen gesteld rondom keuze en
imago van de school. Tot slot waren er vragen over de periode van lockdown en
afstandsonderwijs.
De respons was 46 %, daarmee is de uitslag representatief en betrouwbaar.
Deze ouders waarderen de school met een 7,9
De ouderbetrokkenheid wordt gescoord op 76%
De sterke punten zijn: gastvrijheid, het welzijn van het kind en veiligheid
De ontwikkelpunten zijn: actieve deelname ouders (verbinden en participeren) en
didactische relatie.
De uitkomsten en rapport zullen in het team en met de medezeggenschapsraad worden
besproken.
Veiligheidsonderzoeken leerlingen
De leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 hebben een enquête van de onderzoek en
innovatiegroep ingevuld rondom de sociale veiligheid. Hierbij wordt de veiligheidsbeleving
in en om de school in kaart gebracht en er zijn vragen rondom pesten en pestgedrag. 6% van
de leerlingen geeft aan (wel eens) gepest te worden en 3% van de leerlingen geeft aan zelf
te pesten. We zijn blij met de openheid en eerlijkheid van de kinderen. De vragen en
uitkomsten geven de groepsleerkrachten handreikingen om in de lessen van sociaal
emotionele ontwikkeling op te pakken.
Vraag vanuit Oponoa
OPONOA is dringend op zoek naar opslagruimte voor o.a. schoolmeubilair. Een dichte
ruimte waarin de spullen droog kunnen worden bewaard, formaat klaslokaal.
Dus aan jullie de vraag of jullie thuis over ruimte beschikken of dat jullie weten waar wij een
dergelijke ruimte zouden kunnen vinden.
Vergoeding is mogelijk.
Kun je ons helpen dan horen wij dat graag.
Alvast dank voor het meedenken!
Trudy te Braake
Administratief medewerker Stafbureau
Stichting Openbaar Primair Onderwijs NoordOost Achterhoek
T: 0545-275166
E: info@oponoa.nl
Mennomoment
Dit jaar gaat het Mennomoment helaas wederom niet door. Wij zijn bezig om toch een
‘gezamenlijke’ coronaproof afsluiting van het jaar het organiseren. U ontvangt hierover
binnenkort meer informatie.
De Avond4daagse Home edition
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen
met de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen
vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en

toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte
officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke
wandelfeest niet. Meedoen kan nog t/m 31 juli.
Deelname kost €6,50. Aanmelden gaat via
www.avond4daagse.nl. Veel plezier!
De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home
Edition. Dat betekent dat kinderen hun eigen
Avond4daagse lopen op hun eigen moment en vanaf
hun eigen startlocatie. Zo voorkomen we dat het te
druk wordt.
Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de kinderen hun eigen
routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het startpunt is gelijk aan het
eindpunt. Onderweg verrassen we deelnemers in de app met leuke berichtjes, opdrachten,
tips en weetjes. En natuurlijk ontvangen de deelnemers de officiële Avond4daagse medaille.
Zo wordt ook deze Avond4daagse onvergetelijk!
Inschrijven kan via avond4daagse.nl en kost €6,50 per persoon. Met de zomervakantie en
mooier weer in het verschiet, is besloten om de Avond4daagse – Home Edition te verlengen
tot en met 31 juli.

Sjors Sportief EK Poule
Sjors wil deze zomer het EK voetbal niet zomaar
aan zich voorbij laten gaan.
Daarom heeft Sjors een toffe EK Poule gebouwd.
Hiermee kunnen leerkrachten hun klasgenootjes
uitdagen. Of andersom natuurlijk! Op
eenvoudige en unieke wijze voorspellen
deelnemers wat er gaat gebeuren. Het is
laagdrempelig en helemaal gratis! Je hoeft
absoluut geen voetbalfanaat te zijn; plezier staat
centraal. De EK Poule wordt deze zomer hét
onderwerp op het schoolplein.
Namens de Sport Federatie Berkelland hebben we al een poule ‘Berkelland’ aangemaakt.
klik op deze link om deel te nemen:
https://www.sjorsekpoule.nl/deelnemen-vriendenpoule/151/513043
De winnaar van deze poule wint een sportief verrassingspakket samengesteld door de SFB!

