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Corona update
Het virus is in Berkelland flink actief en ook onder de ouders van school horen we geluiden dat het
dichtbij komt. In sommige gevallen zijn er gezinnen in quarantaine. De impact is in deze gevallen
heel groot: de zorgen om de gezondheid en de sociale gevolgen van het afgesloten zijn van de
buitenwereld. Alles staat stil, terwijl de wereld door raast.
We willen iedereen die te maken heeft met corona en de gevolgen ervan, heel veel sterkte wensen
de komende tijd.
Ook bij de personeelsleden zijn de gevolgen merkbaar, we hebben al een paar keer voor de situatie
gestaan dat een personeelslid niet fysiek op school kon komen. Gelukkig hebben we tot nu toe alle
inval kunnen regelen (met externe invallers of eigen personeelsleden). Bovendien is de versnelde
testprocedure voor onderwijspersoneel van kracht gegaan, dit is ook een positieve ontwikkeling.
Niettemin houden we er rekening mee dat er momenten zullen komen waarop we geen invallers
beschikbaar hebben. In dat geval houden we de volgende werkwijze aan (zoals gedeeld is op 30
september 2020):



Groep(en) blijft thuis en werkt volgens de opdrachten in classroom
Indien leerkracht fysiek in staat is te werken vanuit huis wordt (na uiterlijk 1 week) online
instructie momenten opgestart d.m.v. MEET

Indien dit van toepassing is, zullen we proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
We willen u vragen thuis (met de opvang) rekening te houden met een dergelijk noodscenario.

De maatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode aangescherpt en we verwachten dat dit
ook de komende periode nog verder zal doorzetten.
Hoewel er voor het basisonderwijs geen wijzigingen waren, bleek dit toch wel het geval.
De kleedkamers bij de sporthal mogen op dit moment niet gebruikt worden, hierover hebben we u
al in de vakantie een berichtgeving gedaan.
De PO raad heeft een nieuw protocol opgesteld. Hierin stelt men dat het voor de scholen raadzaam
is om:



Vieringen in de maand december te organiseren met personeelsleden en leerlingen
Kritische afwegingen te maken bij het toestaan van externen (ouders, vrijwilligers,
vakdocenten, gastlessen) in de school

De komende periode zullen we op een goede wijze invulling moeten geven aan de activiteiten
rondom Sinterklaas en de Eindejaarsviering.
Op dit moment is al wel duidelijk dat we



Bij het Sinterklaas feest: geen ouders en belangstellenden mogen verwelkomen, we niet in
de Meergaarden kunnen zijn (zowel bij de komst op 4 december als met het schoen zetten)
Bij de Eindejaarsviering: geen hapjesbuffet kunnen houden en ouders op het plein
verwelkomen met hapjes en glühwein, zoals we dit de afgelopen jaren hebben gedaan.

Zodra we meer weten over de nieuwe werkwijze, zullen we dit laten weten.
Looproute kleuterplein
We doen een dringende oproep aan alle mensen die op het kleuterplein hun kinderen
(kleinkinderen, oppaskinderen) ophalen, om de eenrichtingsroute te blijven hanteren.
U komt het plein op door het hek aan de Meergaardenweg; u verlaat het plein langs de schuur en de
zandbak naar het hek richting de Meergaarden/de rotonde.
Ook nu in deze periode is het van belang dat we dit blijven volhouden om voldoende afstand te
kunne blijven houden van elkaar. Wilt u dit bericht doorspelen naar uw oppas?
We rekenen op uw medewerking!

Sportuurtje SFB en Oqido
OP 26 november is er weer een sportuurtje gepland: het thema is PIETENGYM van half 4 tot half 5.
Kinderen die lid zijn van de BSO Oqido sporten gratis mee. Andere schoolkinderen betalen 1,50 per
keer. Je moet je van tevoren opgeven en betalen. Dit kan bij een medewerker van de BSO.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
De eerste MR-vergadering van dit schooljaar was op 28 september. Dit jaar is er een aantal nieuwe
mr leden: Tjomme Oonk, leerkracht groep 5 en Eelke Boonstra, ouder. Bouke Temmink, ouder, is de
nieuwe voorzitter. Tijdens deze vergadering is er gesproken over de coronamaatregelen. Er is een
nieuw protocol sinds 24 september en wij zullen als school bekijken wat wij kunnen en moeten
aanpassen. Verder hebben we het gehad over het integraal huisvestingsplan en over de pleinvisie.
Gezien alle maatregelen rondom corona gaan we de jaarlijkse zakelijke ouderavond op een andere
manier vormgeven. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.
De eerstvolgende vergadering is op woensdag 11 november om 19.30 uur. Wilt u een vergadering
bijwonen, dan kan dat. Meldt u zich dan even aan bij mr@mennoterbraakschool.nl.
Vrijwillige ouderbijdrage
Elk jaar vragen we aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Deze zogenaamde ouderbijdrage wordt
geïnd door de ouderraad en wordt gebruikt voor onkosten die niet door het rijk worden vergoed.
De afgelopen jaren zijn de medezeggenschapsraad en de ouderraad samen aan de slag gegaan om te
bekijken hoe we de stijging van de kosten kunnen beperken en inkomsten kunnen genereren.
Dit proces is nodig om te voorkomen dat we in de toekomst ‘in de rode cijfers komen’ en om de
school de mogelijkheid te bieden te investeren in bijvoorbeeld het plein.
Zo is afgelopen schooljaar een klimtoestel aangeschaft voor het kleuterplein met behulp van de
opbrengst van de sponsorloop en andere acties.
Tijdens de ledenvergadering van de oudervereniging en de zakelijke ouderavond geeft de
penningmeester inzicht in de kosten en baten van het vorige schooljaar en presenteert de begroting
van het nieuwe jaar.
Het afgelopen schooljaar was zeer uitzonderlijk met de corona, het sluiten van scholen en het
afzeggen van activiteiten en vieringen. Financieel betekent dit dat we inkomsten missen door het
wegvallen van het Menno Moment en dat de onkosten meevallen door het wegvallen van de
schoolreizen.
In overleg met MR en OR is besloten dat de geplande verhoging van de ouderbijdrage niet doorgaat.
De uitzonderlijke situatie van het afgelopen jaar maakt, dat we afwijken van dit besluit. De verhoging
van € 5,- zal worden ingevoerd in het volgende schooljaar 2021-2022.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar 2020 2021 is gesteld op € 50 euro per kind. Binnenkort
ontvangt u de blauwe brief waarop we u vragen deze te voldoen.
Kennismaking groep (7 en) 8 met scholen voor voortgezet onderwijs
De VO-scholen organiseren normliter in deze periode (november) informatieavonden, doemiddagen
of ‘beleef’ momenten voor de leerlingen van de basisscholen en hun ouders. Ook zij hebben ook in
deze tijd te kampen met de corona richtlijnen en het feit dat ouders niet in de scholen kunnen
komen. Zo heeft elke school een andere, vaak online oplossing bedacht om toch hun presentatie te
kunnen houden. Opgave hiervoor kan via hun site:
www.hetassink.nl
https://vmbozone.nl/locaties/borculo/

www.marianum.nl
https://www.staring.nl/

Natuurlijk zijn dit niet de enige scholen voor VO, zoekt u gerust een school die bij uw kind en u past.

Schoolthema: Magische Media
Vanuit ons thematisch zaakvakonderwijs is deze periode gekozen voor het thema Magische Media.
Afgelopen dinsdag was de school gehackt door de professor die zijn grote computer in onze hal
heeft neergezet. De deur was op slot en moest met een code worden ontcijferd. Door middel van
het oplossen van raadsels is de code gekraakt en konden de kinderen weer naar binnen. In het
middagprogramma gaan de kinderen aan de slag met: progammeren (met Cubetto voor de jongste
leerlingen en microbit voor de hogere groepen), het maken van een eigen app, een stopmotion
filmpje of werken met de VR bril.

