
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand Juni 2021 
 

 

Corona ontwikkelingen 

Voorzichtig zetten we een paar versoepelingen in gang.  

Het buitenspelen is vanaf deze week weer gezamenlijk. In de school blijven we met de cohorten 

werken. 

 

De GGD doet de metingen voor wegen en meten in de school. De betrokken ouders zijn inmiddels 

op de hoogte gebracht. 

 

De bibliotheek wordt weer geopend, ook in onze school. 

Vanaf vrijdag 4 juni kunnen de kinderen weer boeken ruilen. Bibliotheekmedewerkster Heleen Tijink 

zal de uitleen zonder extra hulp verzorgen. 

 

We bekijken op dit moment binnen team en ouderraad welke activiteiten we door kunnen laten 

gaan in de komende periode. We houden u hiervan op de hoogte! 

 

Voetbaltoernooi 

Voor de groepen 3/4 heeft vv DEO het plan om op 23 juni alsnog het toernooi te organiseren. We 

hebben goede hoop dat dit mogelijk is. Nadere informatie zal nog volgen. 

 

Ouderbetrokkenheidsonderzoek 

De onderzoek en innovatiegroep heeft de afgelopen periode een enquête met u gedeeld om de 

ouderbetrokkenheid in kaart te brengen. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de 

verschillende dimensies van ouderbetrokkenheid. Hierdoor kan de school vaststellen op welke 

punten het beleid en de uitvoering ervan kan aanscherpen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie dimensies: ondersteunen, participeren, verbinden. 

Daarnaast wordt gevraagd naar de beleving en zijn er vragen gesteld rondom keuze en imago van de 

school. Tot slot waren er vragen over de periode van lockdown en afstandsonderwijs. 

De respons was 58%, daarmee is de uitslag representatief en betrouwbaar. 

Deze ouders waarderen de school met een 7,6 

De ouderbetrokkenheid wordt gescoord op 77% 

De sterke punten zijn: gastvrijheid, schoolloopbaan en het welzijn van het kind 

De ontwikkelpunten zijn: extra zorg en onderscheidend zijn (imago). 

De uitkomsten en rapport zullen in het team en met de medezeggenschapsraad worden besproken.  

 

Veiligheidsonderzoeken leerlingen 

De leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 hebben een enquête ingevuld rondom de sociale veiligheid. 

Hierin geven de leerlingen aan zich veilig te voelen en dat zij niet gepest worden. We zijn erg blij met 

deze uitslag en herkennen dit ook binnen onze school. De vragen en uitkomsten geven de 

groepsleerkrachten handreikingen om in de lessen van Kwink (sociaal emotionele ontwikkeling) mee 

te nemen. 

 

 

 



 

   
 

Nieuws van de Ouderraad: NL Doet 29 mei klusdag 

De ouderraad doet mee met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Zij pakken een aantal klussen op 

het plein en in de school aan. Er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers, iedereen alvast bedankt voor 

de hulp en inzet! 

 

 

Avond4 daagse 

Dit jaar wordt er geen avond 4 daagse voor groepen 

georganiseerd in Neede.  

Wel is er is een ‘home edition’ beschikbaar voor iedereen 

die van wandelen houdt.  De ouderraad zal geen rol 

hebben in de organisatie hiervan. Voor meer informatie:  

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition  

 

Verkeersexamen groep 7 en 8 

Op dinsdag 25 mei hebben de leerlingen van groep 7 en 8 meegedaan aan het theoretisch 

verkeersexamen. Hier zijn ze alle 12 voor geslaagd. Op 27 mei fietsten we in de regen het praktisch 

verkeersexamen in Borculo. Ook hiervoor zijn alle leerlingen geslaagd. Ze hebben hiervoor een 

diploma ontvangen.   

 

Thema puberteit groep 7 en 8 

De maand juni staat in groep 7 en 8 in het teken van de puberteit. We besteden onder andere 

aandacht aan de fysieke en mentale veranderingen die dat met zich meebrengt. Ook zullen we 

lessen geven over voorlichting, relaties en diversiteit.  

 

Cito Eindtoets 

De 3 leerlingen van groep 8 hebben op 25 mei de uitslag van de Cito Eindtoets gekregen. Wij zijn 

ontzettend trots op deze groep. Ze hebben ondanks de bijzondere omstandigheden in groep 7 en 8 

laten zien waar ze toe in staat zijn! 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

Op 12 mei heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. Directeur Bert Izaks was hierbij ook 

aanwezig, hij heeft de schoolfinanciën toegelicht, waaronder de begroting van het huidige 

schooljaar.   

Daarnaast zijn de volgende agendapunten zijn besproken: de mogelijkheden rondom IKC-vorming en 

er zijn vragen opgesteld voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) naar aanleiding 

van de raadpleging MR over de voorgenomen fusieplannen. 

Er is tevens gesproken over de gelden vanuit het rijk van het Nationaal Plan Onderwijs. Voor onze 

school kiezen we voor het inzetten van deze gelden voor de formatie (leerkrachten voor de groep). 

Door deze gelden in te zetten blijven we ook volgend jaar 3 groepen formeren. Op dit moment is de 

definitieve verdeling nog niet rond. Zodra we hierover meer weten, dan laten we dit weten is een 

speciale nieuwsbrief. 

 

Vraag vanuit stichting Oponoa… gezocht: opslagruimte 

Sinds de verhuizing in november 2020 beschikt Stichting OPONOA niet langer over opslagruimte. 

Dat begint ons nu op te breken want er komt schoolmeubilair vrij dat wij graag willen bewaren. 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


 

   
 

Daarom zoeken wij voor einde schooljaar voor langere tijd een opslagruimte. Hiervoor kunnen wij 

een vergoeding betalen. 

Deze moet ongeveer het formaat van een klaslokaal hebben en de spullen moeten droog en veilig 

kunnen worden opgeslagen. 

Misschien kunt u ons helpen bij deze zoektocht. We horen het graag als u zo’n ruimte weet of 

beschikbaar heeft. 

Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 

 

Met vriendelijke groet, Trudy te Braake 

Administratief medewerker Stafbureau 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs NoordOost Achterhoek 

Postbus 16        

7270 AA  Borculo                                                                                     

T: 0545-275166 

E: info@oponoa.nl 

www.oponoa.nl 

bezoekadres: Jonkerspad 9, Borculo 

 

 


