
 

Infobulletin  

Maart 2022 
1 maart   Start Taalproject   

1 maart Thema avond OuderRaad 

5 maart 

 

Open Huis voor nieuwe ouders  

10.00 uur – 12.00 uur 

 

8 maart Lezingen van schrijver Fred Diks 

 

10 maart Sportuurtje 15.30-16.30 

14 maart Kleuterkriebels 10.45-11.45 uur 

22 maart Jurering van de nominaties van het 

Taalproject 

24 maart Tentoonstelling Taalproject  

14.30 -16.00 uur 

 
Versoepelingen richtlijnen covid 

Per 25 februari zijn veel opgelegde maatregelen komen te vervallen. Het is fijn dat er dan weer meer 

mogelijk is! Niettemin blijft het virus nog wel actief en blijven we alert op gezondheidsklachten. 

Kort samengevat zijn dit de versoepelingen die we ook binnen school zullen aanhouden: 

 

- Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht voor personeel of geadviseerd 

voor kinderen.  Deze hoeft dus niet meer gebruikt te worden. Het mag wel, indien iemand 

daar persoonlijk voor kiest. 

- De cohortering vervalt. De pauze zullen dus weer gezamenlijk worden gehouden en ook 

groepsdoorbrekend werken is weer mogelijk. De werkplekken in de hal en gang zullen weer 

door verschillende groepen gebruikt gaan worden. 

- Zelftesten blijven gehandhaafd: op school delen we deze uit aan de bovenbouw. Ook voor de 

overige leerlingen mogen er zelftesten uitgedeeld worden. Wilt u dit voor uw kind(eren)? 

Dan graag een mailtje naar directie@mennoterbraakschool.nl  Wilt u daarbij aangeven voor 

hoeveel kinderen u dit wilt ontvangen? Als school kunnen we zelftesten bestellen en worden 

mailto:directie@mennotebraakschool.nl


er 2 testen per week per kind uitgedeeld. Geeft u dit door voor woensdag, dan kunnen we ze 

in de eerstkomende bestelronde meenemen.  

- Ouders mogen weer in de school voor de hulp bij de middagpauze, (groeps)activiteiten en 

excursies.  

- Bij de start van school blijven we het huidige beleid voor de kleutergroepenhandhaven: zij 

komen zelfstandig binnen, de leerkrachten staan op het plein hen op te wachten. Gedurende 

het jaar zullen we inloopmomenten plannen, zodat u als ouder in de klas kunt kijken voor 

schooltijd of naschooltijd. 

- Wilt u als ouder de leerkracht een mededeling of kort bericht doorgeven, dan kunt u ook 

hiervoor even binnenlopen. 

- Bij een besmetting gaat de besmette persoon 5 dagen in quarantaine/isolatie (dit was 7 

dagen) tot een maximum van 10 dagen. Op dag 5 mag deze beëindigd worden, mits de 

besmette persoon 24 uur klachtenvrij is.  

 

Taalproject 

Gelukkig mogen we weer aan het werk met ons Taalproject!  

We starten op dinsdag 1 maart. De schrijver die dit project centraal staat is Fred Diks: 

 

Fred Diks werd op 1 juli 1955 geboren in het Achterhoekse Gaanderen. Als kind had hij drie 

grote wensen. Hij wilde graag meester, sportjournalist en schrijver worden. Al zijn dromen 

kwamen uit. 

Hij is al zijn hele leven dol op voetbal. Fred woont in Hengelo Gelderland en heeft als 

gediplomeerde voetbaltrainer meer dan 25 jaar diverse clubs in Oost-Nederland getraind. 

Verder gaat hij elk weekend voor dagblad De Gelderlander op pad. Hij bezoekt vanaf 1984 

regionale voetbalwedstrijden en maakt een verslag voor in de krant. Ook houdt hij 

regelmatig interviews met voetballers.  

 

In 2003 verscheen zijn eerste boek Koen Kampioen. Van deze 

serie, die al uit meer dan 30 boeken bestaan, zijn inmiddels 

meer dan 750.000 exemplaren verkocht. 

In 2003 verscheen zijn eerste boek Koen Kampioen. Van de 

Koen Kampioen-serie, die al uit meer dan dertig titels bestaat, 

zijn al meer dan 750.000 boeken verkocht. 
Fred Diks zal op 8 maart onze school bezoeken en geeft een lezing 

voor de groepen 3 t/m 8. Het thema dat als een rode draad door het 

taalproject loopt is dan ook: sport 
Voor de kleutergroepen wordt de opening door een andere schrijfster 

verzorgd.  

 

Noteer alvast in uw agenda: de tentoonstelling vindt plaats op 

donderdag 24 maart a.s. van 14.30 - 16.00 uur. Op die dag zal ook de 

'Dikke Duim’ worden uitgereikt. Ouders van de genomineerden krijgen een uitnodiging om hierbij 

aanwezig te zijn. 

 

 

 



Open Huis nieuwe ouders 

Op zaterdag 5 maart houden we Open Huis 

voor ouders die een basisschool zoeken voor 

hun kind. Tussen 10.00-12.00 uur openen we 

onze deuren hiervoor, het is fijn dat dit nu 

weer mogelijk is.  

We hopen natuurlijk op veel belangstelling. De 

koffie/thee/ranja en de informatietas zal klaar 

staan. 

Deze week zal de flyer bij iedereen in de 

brievenbus vallen. Deze hebben we 

gezamenlijk met IKC Op d'n Esch opgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportuurtje Oqido en Sport Federatie Berkelland 

Oqido en SFB organiseren samen een aantal sprotuurtjes. 

Kinderen die lid zijn bij Oqido sporten gratis mee. Voor alle andere 

schoolkinderen zijn de kosten 1,50 per kind. Opgave is wel nodig: 

dit kan bij één van de leidsters van de BSO.  

Op 10 maart vindt het sportuurtje plaats van 15.30-16.30 uur en het thema is balspelen en tikspelen. 

 

NL doet Klussen op het plein 

Zoals in de speciale nieuwsbrief te lezen was, hebben we mooie plannen voor de entree van school, 

het kleuterplein en de samenwerking met de Meergaarden. Hiervoor zoeken we nog hulp! 

Opgave kan via de parro app maar ook via de NL doet site: 

https://www.nldoet.nl/activiteit/opknappen-kleuterplein-0  

 

Kleuterkriebels 

Op maandag 14 maart kunnen we de peuters weer verwelkomen. Zij zijn uitgenodigd een uurtje mee 

te spelen in de groep. Voor de ouders staat er een kopje koffie en thee klaar. Het is van 10.45-11.45 

uur. Opgave is niet noodzakelijk.  

 

Thema avond Ouderraad 

Er zijn nog wat plekken vrij voor de thema avond van dinsdag 1 maart met als thema mediawijsheid. 

Het belooft een interessante en leerzame avond te worden. 

Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee, waarna we om 20.00 uur starten met 

het thema. De avond zal ongeveer om 21.30 uur eindigen. 

Als u zich nog zou willen opgeven kan dit via Erica de Ron (06-16974026) 

De ouderraad 

https://www.nldoet.nl/activiteit/opknappen-kleuterplein-0


Nieuwe studenten  

In deze tweede periode van dit schooljaar zijn er weer nieuwe studenten gestart op de Menno. 
Bij de kleuters: 
In groep 1: Janne Lettink en in groep 2: Kayleigh Maarse. Janne en Kayleigh zijn beide 
onderwijsassistent 
In groep 4: Berthe Krooshof nog als LIO aanwezig, zij gaat in de loop van deze periode afstuderen. 
In groep 5: Pauline Scholten. Zij is deeltijd student op Iselinge en zij is er elke maandag. En Vera 
Berends (onderwijsassistent): op dinsdag en woensdag. 
In groep 6: Mirte Loonen tweede jaars student op Iselinge. 
Groep 7: Loes Vrieze:  onderwijsassistent 
Groep 8: Marc Houwer als LIO student 
 

Oproep: organisatoren gevraagd voor de avond4daagse 

We hebben goede hoop dat deze zomer de avond 4 daagse weer wordt georganiseerd. 

De organisatie van de loopgroepen van school, lag bij 2 ouders. 

Echter... deze ouders zijn niet meer betrokken bij de basisschool 

omdat hun jongste kind groep 8 inmiddels heeft verlaten. We 

zoeken daarom nieuwe vrijwilligers. Het gaat daarbij om de 

volgende taken:  

- Inschrijvingen verzamelen en opgeven bij de organisatie van 

de avond 4 daagse 

- Regelen van hulpouders (die meelopen en die het 

eten/drinken verzorgen onderweg) 

- Informatie voorziening voor de deelnemers verzorgen 

Heb je affiniteit met de wandelvierdaagse en wil je hierin 

meehelpen? Dan graag een mailtje naar 

corine@mennoterbraakschool.nl  
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