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Dinsdag 1 november Meten en Wegen groep 6 

Dinsdag 1 november Gastles gezonde leefstijl groep 7 

Dinsdag 1 november 

 

Groep 4 gaat eten en drinken bij de 

bewoners van de Meergaarden 

Woensdag 2 november Vergadering ouderraad 

Woensdag 2 november MR meets GMR 

Donderdag 3 november Estinea lezen 

Donderdag 3 november Logopedie screening groep 1 en 2 

Vrijdag 4 november  Logopedische screening groep 1 en 2 

Dinsdag 8 november Bewegen met ouderen & groep 1 

Dinsdag 8 november Groep 6 bezoek aan de boerderij  

Super boeren 

Woensdag 9 november Sportdag groep 4 

Dinsdag 22 november MR vergadering 

Donderdag 24 november Kleuterkriebels 

Donderdag 24 november Knutselen bij de Meergaarden & 

groep 2 

Maandag 28 november Schoen zetten 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest! 

De kinderen uit groep 1-4 zijn om 12 

uur vrij! 

 

Wat vindt u van ons onderwijs? 

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van oktober, zullen alle 

ouders van stichting Oponoa worden bevraagd over thema's die 

leven bij u als ouder van een kind in het basisonderwijs en ook 

specifiek voor onze school. 

Deze vragenlijst ontvangt u per mail in de week na de 

herfstvakantie. In die mail vindt u de link naar de vragenlijst. Houd 

uw mailbox, maar ook de ‘ongewenste mail’ daarom goed in de gaten. Per gezin ontvangt u 

één uitnodiging.  

De vragenlijst kan van 2 tot en met 16 november ingevuld worden. We hopen dat zoveel 

mogelijk ouders de lijst invullen, om een zo goed mogelijk beeld te kunnen krijgen.  



Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Sponsorloop 

Op 21 oktober was het zover, de sponsorloop. Er was een groot hindernisparcours uitgezet 

verspreid over 2 zalen in de Pickerhal, en deze zijn toch echt wel groot. 

Het was fijn dat er weer publiek aanwezig mocht zijn om de kinderen aan te moedigen. 

Sommigen waren gefocust en hadden geen rem en anderen hadden soms een aanmoediging 

nodig om toch nog het laatste rondje erbij te pakken. 

De kinderen hebben enorm hun best gedaan! 

De opbrengst nog niet bekend, zodra we het allemaal hebben uitgerekend krijgt u hier bericht 

van. De opbrengst gaat naar ons mooie MEER-plein. 

 

Sinterklaas 

Schoen zetten  

Maandag 28 november mogen alle leerlingen hun schoen 

zetten. Misschien is het handig om een gymschoen op 

school te houden, maar een andere schoen mag natuurlijk 

ook. De schoenen mogen de week ervoor eventueel al 

meegenomen worden, mocht dit handiger zijn. De schoen 

graag voorzien van naam! Dinsdag 29 november gaan wij 

kijken of er wat in onze schoen zit. Groep 3 gaat naar 

de Meergaarden om daar de schoen te zetten.  

Sinterklaasviering op school 

Op maandag 5 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek aan school brengen. 

Voor de jongere broertjes en zusjes is er na de ontvangst de gelegenheid om nog even kort 

contact te hebben met Sint en zijn Pieten. Vervolgens zal Sint een bezoek aan de school 

brengen. 

In de groep 5 t/m 8 maken de leerlingen surprises. Hiervoor krijgen de leerlingen op een 

informatiebrief mee naar huis.  

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad 

Op 20 oktober was er een mr vergadering. Hierin is onder andere gesproken over het Covid-

plan dat wij school-specifiek hebben gemaakt en daarnaast ook over de ouderbetrokkenheid 

en de enquête die daarover binnenkort wordt uitgezet.  

Wilt u een keer een vergadering bijwonen dan kan dat. U kunt zich hiervoor aanmelden via 

mr@mennoterbraakschool.nl De volgende vergadering is op 22 november.  

Kleuterkriebels 

Op donderdag 24 november 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 nodig.   

Estinea-lezen 
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Voor het eerst sinds de corona periode gaan we weer van start met het ‘Estinea lezen’. 

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 gaan voorlezen aan cliënten van Estinea. Dit schooljaar hebben 

we elke maand zo’n voorleesmoment gepland. Eén van de ouders neemt een groepje van 6 

kinderen mee die dit gaan doen. Voorlezen, samen genieten en maatschappelijke 

betrokkenheid, dit komt allemaal samen in deze activiteit! 

Hulp oproep... gezocht: werkgroep organisatie Avond 4-daagse  

Tijdens de avond 4 daagse lopen de scholen als 

groep mee in deze wandeltocht.  

De organisatie en begeleiding hiervan lag bij een 

werkgroep van ouders die dit voor onze school 

oppakten.  

Na wisseling van de wacht zijn we nu op zoek 

naar ouders die dit willen overnemen. Vind je dit 

leuk... of heb je vooraf vragen hierover? Meld je 

Marjan Wolterink en/of Nicole Paul (leerkracht 

groep 7).  

 

Sectorplan Corona  

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief, moet het onderwijs zich voorbereiden op een 

opleving van het coronavirus en de vormgeving en organisatie van het onderwijs. Er worden 

4 scenario's beschreven door het Rijk. Per scenario heeft de school het draaiboek opgesteld. 

Dit volledige draaiboek zullen we op de website plaatsen. Dit is besproken in het team en 

medezeggenschapsraad. 

In het kort geven we het plan per scenario aan:  

Donkergroen:  

Geen aanpassingen in het onderwijs, alle activiteiten gaan regulier door.  

Lichtgroen:  

Geen aanpassingen in het onderwijs, alle activiteiten gaan regulier door. Er is extra aandacht 

voor kwetsbare leerlingen en personeelsleden.  

Oranje:  

Scholen blijven volledig open, maar maken aanpassingen:  

- Dragen van mondneusmasker voor personeel en de leerlingen van de groepen 6-8 bij 

verplaatsing in de school (gang). Dit geldt dus niet voor het klaslokaal. 

- Gebruik van beschermende middelen, zoals een scherm  

- Groepen blijven binnen en buiten in gescheiden cohorten. Dit betekent: 

- Gebruik van verschillende ingangen  

Groep 1 en 2: ingang kleuters 
groep 3 en 4: ingang kleuterplein;  



groep 5 en 6: ingang Talent Lab 
groep 7 en 8: hoofdingang grote plein 

 

- Het houden van gescheiden pauzes  

- Geen gebruik van de hal en samenwerkplekken door verschillende groepen. 

- Geen excursies  

- Vieringen (bv Eindejaarsviering) vindt plaats in de eigen groep met de eigen 

leerkrachten, zonder aanwezigheid van externen/ouders  

- Het houden van afstand tussen volwassenen onderling en indien mogelijk tussen 

volwassenen en leerlingen  

- Geen ouders in de school, kinderen worden gebracht tot de deur  

- Kinderen worden door 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald van school. Indien 

mogelijk komen de kinderen zelfstandig naar school. 

- Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats 

- Externen in de school:  

Indien zij noodzakelijk zijn voor het primaire proces (onderwijs aan de kinderen) en in 

het belang van de individuele leerlingen, blijven zij welkom in de school. 

 

Rood:  

Scholen blijven open, maar niet volledig: het aantal mensen in het gebouw moet worden 

beperkt.  

Leerlingen die voldoen aan de doelgroepenomschrijving van de uitzonderingen, kunnen 

altijd naar school blijven komen. Dit betreft: Kinderen waarvan in ieder geval één 

ouder/verzorger in een cruciaal beroep werkzaam is en kinderen in die in een kwetsbare 

situatie verkeren. 

Bij het beperken van het aantal mensen in het gebouw wordt uitgegaan van halve klassen 

een halve week naar school; in een tweewekelijkse cyclus.  

Rooster:  

Week 1 ma-woe-vrij  

Week 2 di-do  

De indeling van deze groepen wordt gedaan op 

alfabetische volgorde, zodat broertjes en zusjes op 

dezelfde dagen op school aanwezig zijn voor het 

volgen van onderwijs. 

 

Op de dagen dat de leerlingen niet op school 

aanwezig zijn, wordt er gezorgd voor opdrachten die via classroom gedeeld worden. De 

leerlingen worden hierop voorbereid. De groepsleerkracht zorgt voor de communicatie over 

het schoolwerk.  

Er wordt (conform het besluit van stichting Oponoa) geen hybride onderwijs verzorgd.  

 

Bij elk scenario geldt: indien personeel (door ziekte) afwezig is, wordt gekeken naar een 

passende oplossing en indien nodig blijven groepen thuis. 


