
Beste ouders, verzorgers, 

Laatste schooldag voor de vakantie 

Vandaag hebben we een mooie en gezellige dag gehad op school. Door de 

inspanningen van de teamleden en OR leden hebben we de 

eindejaarsviering kunnen houden en ook juf Brenda een mooi afscheid 

kunnen geven. We hebben de kerstverrassing gebracht bij de Meergaarden onder begeleiding van 

Midwinterhoornblazers en we mochten deelnemen aan de actie ‘Ik mis oe’.   

Iedereen bedankt voor de medewerking en enthousiasme hierin!  

De eindejaarsactie (verzamelen statiegeldbonnen) verlengen we tot eind januari.  

 

Afscheidswoordje van Brenda Exterkate 

Lieve ouders en kinderen van de Menno. Wat raar om na 15 jaar afscheid te nemen van een fijne en 

vertrouwde plek. En dan ook nog eens in deze bizarre en afstandelijke tijd! Met veel plezier kijk ik 

terug op een bijzondere, leerzame, afwisselende en fantastische tijd op deze school. 15 jaar geleden 

ben ik als stagiaire gestart en al snel vond ik mijn plek op de Menno. Eerst op invalbasis en later als 

vaste kracht. Alle groepen heb ik mogen draaien en vele leerlingen heb ik les mogen geven. Ik wil 

jullie als ouders en natuurlijk alle kinderen heel erg bedanken voor de fijne tijd en de samenwerking 

en wens ik jullie alle goeds en gezondheid voor 2021! 

 

Deze week: vervolg 

De komende dagen zijn de kinderen vrij en zal er geen les worden gegeven. 

Deze dagen gebruiken we om het ‘lesgeven op afstand’ te organiseren.  

Later deze week zullen we bericht doen over de werkwijze.  

Het afstandsonderwijs zal starten op maandag 4 januari. 

De komende dagen is de school wel open voor de noodopvang. Ouders die in de cruciale beroepen 

werkzaam zijn kunnen hiervan gebruik maken. Zie in de bijlage wat de richtlijnen hiervoor zijn. 

Opgave kan via mailadres: directie@mennoterbraakschool.nl  

De opvang geldt voor de schooltijden, is er na schooltijd opvang nodig dan dient u contact te zoeken 

met de opvangorganisatie waar u ook bso afneemt.  

Vandaag hebben de kinderen een tas meegekregen met boeken en schriften.  

Na de vakantie zal er de gelegenheid zijn op devices te lenen bij school. Opgave hiervoor kan 

eveneens via het mailadres: directie@mennoterbraakschool.nl  

 

Groet, team obs Menno ter Braak 
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