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Belangrijke data: 

2 Start Pleintoppers  
voor groep 3 tot en met 8  

10 Tandarts bus op school 
Ouders krijgen thuis bericht over de opzet 
en organisatie hiervan. 

14 Studiemiddag team 
alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 

28 Start Kinderboekenweek ‘En Toen’ 
 
Het schooljaar is weer van start... 
Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast begonnen, de school ziet er weer piekfijn uit. Ondanks de 
corona restricties kunnen we weer fijn aan het werk allemaal. 
 
Enkele bijzonderheden vanuit het personeel vindt u hier op een rij: 
We verwelkomen binnen ons team Debbie Ordelmans. Zij werkt dit schooljaar in groep 3, we 
wensen haar een fijne tijd bij ons op school! 
Conny Ruesink is de onderwijsassistenten die dit jaar (kleine groepjes) leerlingen begeleidt buiten de 
klas. 
We mogen dit jaar ook weer verschillende vakleerkrachten begroeten. 
Vanuit de Sportfederatie Berkelland worden de gymnastieklessen verzorgd. Anne Waanders geeft 
les aan de groepen 3 tot en met 8 in de Pickerhal op maandag en vrijdag. Waldo Rehbergen geeft op 
maandag gymles aan de kleuters, tevens in de Pickerhal. 
Fernando Soto komt vanuit Muziek en Kunstwijs de muzieklessen verzorgen in groep A t/m 8.  
Humanistisch Vormingsonderwijs in groep 8 wordt gegeven door Monique Bolhuis. Godsdienstig 
Vormingsonderwijs in groep 7 wordt gegeven door Lilly Mulder. Nadat deze lessen vervallen zijn in 
de afgelopen periode, starten deze in het nieuwe schooljaar weer. 
 
Als Opleidingsschool mogen we in verschillende groepen studenten verwelkomen: vanuit Iselinge 
(pabo studenten) gaat in groep 5 een LIO stagiaire (leerkracht in opleiding) van start: Marc Houwers. 
In groep 8 en groep 7 komt Noel Huurneman 1 dag in de week stagelopen.  Verder komen er 1e en 
2e jaars studenten op dinsdag. Zij worden in verschillende groepen geplaatst. 
Vanuit Graafschap College lopen onderwijsassistenten stage in de onderbouw.  
   
De schoolgids is reeds verstuurd naar alle ouders. In de schoolgids vindt u informatie over alle 
onderwijskundige en organisatorische aspecten van onze basisschool, die van belang is dit 
schooljaar. 
De website is weer opgeschoond.  



De activiteitenkalender krijgt u natuurlijk elke maand via dit infobulletin. De activiteiten die voor dit 
jaar al zijn vastgesteld, worden in de activiteitenkalender gezet die op de website is te vinden. Op 
deze wijze weet u belangrijke data ruim van tevoren. De komende week zal deze worden gevuld. 
We hebben activiteiten gepland, zoals we dit gewend waren. Per periode zullen we moeten bekijken 
of de activiteiten door kunnen gaan en op welke wijze. 
Het eerste voorbeeld hiervan zijn de informatieavonden. Hierover kunt u verderop meer lezen. 
 
Dit schooljaar hebben we een aantal ontwikkelingen die we op school willen neerzetten en 
uitbouwen. Zo zijn zullen de (meeste) onderwijskundige dagen gebruikt worden voor de scholing van 
het team over het onderwerp begrijpend lezen. Daarnaast willen we dit jaar verder werken aan de 
Talentmiddagen. Hierbij werken de kinderen vanaf groep 3 aan een thema. Verschillende 
vakgebieden komen daarbij aan bod, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur en creatieve 
vorming. Vorig jaar hebben we hiermee een goede start gemaakt, dit jaar zullen we dit verder 
uitbouwen. 
De vorming van het Educatief Kindcentrum (EKC) in samenwerking met Oqido zal wederom zijn plek 
krijgen.  
 
Zoals al gezegd: de kop is eraf. Samen maken we er een boeiend jaar van! 
 

Onderwijskundige dagen 

De data voor de onderwijskundige dagen zijn afgelopen week gedeeld. Echter... er was een foutje 

ingeslopen: de laatste onderwijskundige dag voor de groepen A tot en met 4 vindt plaats op vrijdag 

18 juni 2021. Op de website is deze fout hersteld. Alles nogmaals op de rij:  

Onderwijskundige dagen voor groep A tot en met 8:  

Maandag 14 september 2020    de middag; kinderen zijn vrij om 12.00 uur 

Vrijdag 18 december 2020          de middag; kinderen zijn vrij om 12.00 uur 

Donderdag 21 januari 2021         hele dag 

Woensdag 27 januari 2021          hele dag 

Vrijdag 2 april 2021                       hele dag 

Vrijdag 9 juli 2021                          hele dag 

Onderwijskundige dagen voor groep A tot en met 4:  

Vrijdag 18 december 2020  

Vrijdag 18 juni 2021 

 

Informatie avonden 

Dit jaar is ervoor gekozen om géén fysieke informatieavonden voor ouders te organiseren. Groepen 

volwassenen in binnenruimtes willen we voorlopig nog niet bij elkaar laten komen. De informatie die 

de groepsleerkrachten wil delen, zal worden gemaild. In week 38 (14-18 september) kunt u dit in de 

mailbox verwachten. Heeft u vervolgens nog vragen of wilt u de groepsleerkracht persoonlijk 

spreken, dan kunt u te allen tijde contact met hem/haar zoeken. 

 

Pleintoppers 

In samenwerking met Sportfederatie Berkelland starten we het project Pleintoppers.  

Elke dinsdag en donderdag zal tijdens de middagpauze gespeeld worden onder leiding van deze 

medewerkers en leerlingen uit groep 7 & 8. De leerlingen uit deze groepen krijgen een actieve rol in 

het begeleiden van het spel en zijn mede verantwoordelijk voor de materialen en de organisatie van 

deze middagpauze. Elke pauze worden 2 spelen aangeboden, op het hoge plein en op het lage plein. 

Op deze wijze willen we het buitenspel van de kinderen van groep 3 tot en met 8 een impuls geven 

en krijgen de kinderen zelf een actieve en verantwoordelijke rol. 



Dit project is gepland tot en met december. Hierna evalueren we het samen met de kinderen en SFB 

en zullen we bekijken of en hoe we dit een vervolg kunnen geven. 

 

Nieuws van de BSO 

Met het eindigen van de zomervakantie zit onze Tijdreis erop.  

De BSO heeft deze vakantie leuke en leerzame belevenissen gehad, 

van de Oertijd met Dino’s tot in de Toekomst.                                                                                                                     

Nu het nieuwe schooljaar gaat beginnen, mogen we nieuwe 

kinderen begroeten, maar hebben er ook enkele kinderen afscheid 

genomen.  

De groepssamenstelling is elke dag weer anders. Dus is er altijd wel een vriendje/ vriendinnetje om 

de middagen mee op te trekken. We willen met elkaar, zorgen voor een ontspannen en veilige sfeer, 

zodat iedereen het naar zijn zin kan hebben.                                                                                                          

Samen met de kinderen eten we fruit, komkommer of tomaat/ worteltjes, voor de lunch eten wij 

volkoren brood en tijdens de korte middagen eten we een schaaltje yoghurt met cruesli/ 

ontbijtgranen.  

We gaan met de kinderen buiten spelen of doen actief spel in het speellokaal van school. Lekker 

bewegen na een dag op school vinden wij belangrijk. Natuurlijk is er op de groep veel speel- en 

bouw materiaal, spelletjes en leuke puzzels, voor iedere leeftijd. 

Wij hebben genoten van de vakantie en gaan met veel enthousiasme een leuke tijd doorbrengen 

met de kinderen.                                                                                                                                        

Groeten van de BSO-leiding;                                                                          

Martine, Fleur, Sharon. Milou, Ellen en Joke 

 

Verkeerssituatie rondom school 
Er zijn twee uitgangen en pleinen waar een druk verkeer op gang komt als de school uit gaat. Dit kan 
al snel onoverzichtelijk (en gevaarlijk) worden als er geparkeerd/gewacht wordt dicht bij de 
ingangen. 
Daarom vragen we iedereen (ouders en oppas) rekening te houden met: 
Gele streep op de stoepranden: hier NIET parkeren 

            
 
Fietsers wachtend op de stoep: niet de doorgang blokkeren  
Fietsers bij de hoofdingang: het pad naar de kleuteringang (de zogenaamde ‘rotonde’) vrijhouden. 
Hier gaan vaak ouders staan, waardoor de doorgang geblokkeerd wordt voor ouders en kinderen die 
deze weg nemen. 
 
Honden op het plein  
We willen alle ouders vragen om NIET met hun hond het plein op te lopen of de school binnen te 
gaan. Zodra dit gebeurt, is school verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. 



Kinderen zijn onvoorspelbaar en vaak erg enthousiast: ze willen graag een hond aaien. 
Het is al eens voorgekomen (gelukkig niet op onze school) dat een hond daarbij een kind gebeten 
heeft. Dit willen we graag voorkomen. Neemt u uw hond mee tijdens het ophalen van de kinderen, 
dan vragen we u om op de stoep te wachten. 

 

AVG 
In het kader van de wet op privacy zijn er een aantal protocollen opgesteld binnen stichting Oponoa. 
De privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is opgesteld en staat 
op onze website (onder het menu: ouders). 
In onze nieuwe schoolgids staat een beknopte uitleg. 
Daarnaast is er een formulier ‘toestemming gebruik beeldmateriaal’ opgesteld. 
Dit zullen we binnenkort opnieuw uitdelen zodat u uw voorkeuren kunt aangeven.  
 
Ouderhulplijst 
Vorig schooljaar hebben zich veel ouders opgegeven om op enige wijze de school te helpen. Hartelijk 
dank daarvoor! Dat het een periode helemaal niet mogelijk was, was soms best lastig... al wilden we 
allemaal wel. 
Dit jaar wordt er wederom via het infobulletin gevraagd om hulp bij bepaalde activiteiten.  
 
De organisatie van verschillende activiteiten gebeurt in samenwerking met de klassenouder en de 
ouders van de OR. De communicatie verloopt via de mail.  Indien er gewerkt wordt met een 
groepsapp, zal dit gebruikt worden voor het sturen van herinneringen.  
 
Daarom vragen we hierbij toestemming aan u, of uw mailadres voor deze doeleinden verspreid mag 
worden. Bent u hiertegen, wilt u dit dan kenbaar maken bij locatiecoördinator Marjan 
Wolterink:  directie@mennoterbraakschool.nl 
 
De komende periode vragen we uw hulp bij de volgende activiteiten: 

 
Taak: Wanneer: Voor wie: Contactpersoon: 

Overblijfhulp bij groep 
A en B 
 

Maandag, 
dinsdag, 
donderdag, het 
hele schooljaar 
12.00-12.45 uur 

Groep A en B 
Brenda Exterkate: 
brenda@mennoterbraakschool.nl  
 

 
Technieklokaal 
Borculo 
 

Maandag  
5 oktober 

Groep 7 
Nicole Paul 
nicoleps@mennoterbraakschool.nl  

 
Technieklokaal 
Borculo 
 

Donderdag  
15 oktober 

Groep 8 
Roeljan vd Berg 
Roeljan@mennoterbraakschool.nl  
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