
NIEUWSBRIEF 
oktober 2020 

Beste ouders, 
 
Bij deze de nieuwsbrief van de maand oktober.  
Veel leesplezier! 
 
Welkom op school 
In september kunnen we Mick Pisano (groep 1) 
verwelkomen. Wij wensen hem veel plezier op  
OBS Op d’ Esch! 
 
Corona 
In Nederland loopt het aantal besmettingen snel op en 
ook in onze regio is het er niet beter op geworden.  
Het enige dat wij met elkaar kunnen doen is ons 
houden aan de RIVM-richtlijnen en dus zorgen dat er 
tussen volwassenen overal anderhalf meter wordt 
aangehouden. Hoewel we op de laatste 
persconferentie hebben kunnen vernemen zouden 
leerlingen in het basisonderwijs nu wel naar school 
kunnen gaan bij ‘lichte klachten’. Koorts betekent altijd 
thuisblijven! Ons advies blijft echter gelijk en dat doen 
we in het belang van eenieder. Indien ouders besluiten 
hun zoon/dochter ondanks ‘lichte klachten’ wel naar 
school sturen, zullen wij uw zoon/dochter niet 
weigeren. Hoewel leerkrachten nu met zekere voorrang 
getest mogen worden, lijkt het erop dat dit in de 
praktijk wel eens tegen kan vallen. 
 

Afgelopen maandag zijn de richtlijnen rondom Corona 
veranderd en is ook het testbeleid aangepast.  
Via de website van het RIVM kunt u lezen welke 
richtlijnen nu gelden. In de afgelopen maanden is 
gebleken dat er op deze site af en toe kleine 
wijzigingen doorgevoerd worden. Het is daarom 
belangrijk om deze site te raadplegen als u vragen 
heeft. De link naar de website is: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  
 
Ziekte en vervanging/afwezigheid leerkrachten 
Zoals u al hebt vernomen is het aardig puzzelen om 
ervoor te zorgen dat er op de scholen genoeg 
leerkrachten zijn. 
 

Vorig schooljaar had de gemeente nog een aantal 
invalleerkrachten op de lijst staan die op de diverse 
scholen ingezet konden worden op het moment dat er 
een zieke leerkracht was. Deze invallers hebben 
ondertussen een vaste benoeming en kunnen niet 
meer worden ingezet. De gemeente is druk bezig om 
nieuwe mensen aan zich te binden. Momenteel is er 
dus niemand vanuit de gemeente beschikbaar en 
kunnen we alleen binnen de school oplossingen 
vinden.   

Daarnaast hebben we van de wethouder vernomen dat 
onze leraar ondersteuner niet de gehele groep mag 
overnemen op het moment dat de eigen leerkracht 
afwezig is. 
 

Nu het ernaar uitziet dat juf Rowan voorlopig haar 
werk niet kan hervatten zien we al dat invulling een 
probleem is geworden. De afgelopen weken heeft  
juf Andrea de gehele week lesgegeven aan de 
bovenbouw, maar wel de wens uitgesproken om  
één dag minder te hoeven werken.  
 

Wij zijn heel blij dat we sinds deze week een ervaren 
leerkracht kunnen toevoegen aan het team.  
Meester Alex zal op de woensdag lesgeven in de 
bovenbouw en op de vrijdag in de middenbouw. Als er 
geen ‘rare’ dingen gebeuren hebben we het op deze 
wijze nu goed kunnen inrichten. Indien we echt geen 
invulling meer kunnen vinden, kunnen ook wij niet 
anders dan de leerlingen vrijgeven.  
 
Info avonden 
De info avond in de onderbouw is goed bezocht en wij 
hopen alle ouders de benodigde informatie gegeven 
te hebben. Alle ouders zijn ook naar huis gestuurd met 
een uitdagende opdracht en dus mooie resultaten.  
 

Wij hebben ook gesproken over het continurooster 
zoals wij deze momenteel hanteren. Voor een aantal 
kleuters is het aantal uren per week wellicht iets te 
veel. Leerlingen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig 
en in overleg met de leerkracht kunt u afspraken 
maken op het moment dat het voor uw kind soms wat 
te veel is. In de loop van het jaar zullen we kijken of er 
ruimte is om het aantal uren in de onderbouw wellicht 
iets terug te brengen. Hierbij dienen wij uit te gaan van 
het wettelijk vastgestelde aantal lesuren in de eerste 
leerjaren.  
 
Activiteiten 
Zolang er Corona maatregelen gelden zijn ook wij 
genoodzaakt om activiteiten slechts kleinschalig uit te 
voeren. De komende periode zal dit inhouden dat: 

- De zakelijke ouderavond op een andere 
manier laten plaatsvinden. U wordt hier door 
OR nog nader over geïnformeerd. 

- De Kerstviering en Sinterklaasviering anders 
georganiseerd moeten worden. De commissies 
houden u op de hoogte. 

- De Sint-Maarten optocht, zoals vanuit de 
gemeente altijd wordt georganiseerd, niet zal 
plaatsvinden. 

- Los van het feit dat het team de komende 
periode zal nadenken over de invulling van 
schoolreis en schoolkamp zullen we ook daar 
terughoudend in zijn. 

 
 
 



Gouden Weken  
De Gouden Weken zijn nog volop aan de gang op 
school. Met “De Gouden Weken” worden de eerste 
weken van het schooljaar bedoeld. Deze weken zijn bij 
uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor 
een goede groepsvorming.  
 
Kinderboekenweek 2020  
De Kinderboekenweek 2020 gaat dit jaar over 
geschiedenis. Het motto is: ‘En toen?’. 
De Kinderboekenweek duurt van woensdag 30 
september t/m zondag 11 oktober 2020. 
 
Grej of the day (GOTD) 
Afgelopen maand hebben we uiteraard weer een 
aantal GOTD gehad. Op 4 september over de 
Prehistorie, op 8 september over de aarde, op 15 
september over een vulkaan – de Etna, op 22 
september ging het over de zon en op 29 september 
zijn we al in het voren begonnen met de 
Kinderboekenweek en ging het over ridders. Bij de 
kleuters is momenteel het thema Ridders en daar 
hebben ze nu ook voor het eerst een GOTD over 
gehad. Vanaf dit jaar zullen ook de kleuters bij elk 
nieuw thema een Grej of the day doen. 
 
Oud-papier 
Het ophalen van oud-papier gebeurt normaliter op de 
woensdag. De OR heeft echter besloten om in 
november, in verband met Sint-Maarten, dit te 
verschuiven van woensdag 11 november naar 
donderdag 12 november. 
 
Voor het inroosteren van het oud-papier is het zoals 
gebruikelijk nodig dat de organisatie contactgegevens 
van ouders heeft. Mocht u hiertegen bezwaar hebben 
wilt u dan zo vriendelijk zijn dit vóór 5 oktober aan te 
geven. 
 
Website 
Onze nieuwe website krijgt steeds meer vorm. U kunt 
de schooldocumenten daar nu op vinden en ook de 
nieuwsbrief wordt iedere maand op de website 
geplaatst. Binnenkort kijken wij wat we nog verder 
moeten verbeteren aan de website. Hopelijk gaan veel 
ouders en andere belangstellenden de website met 
regelmaat bezoeken.  
 
Studiemiddag 
Wij hebben de middag goed benut en veel met elkaar 
kunnen spreken over de ontwikkelingen op onze 
school en wat we de komende periode willen 
versterken. Ook is er met elkaar gesproken over de 
visieontwikkeling van de school. 
Op woensdag 28 oktober heeft het schoolteam een 
studiemiddag. De leerlingen zijn deze dag om 12:00u. 
vrij van school! 

MR vergadering 
Op dinsdag 22 september jl. heeft er een MR 
vergadering plaats gevonden op school. In deze 
vergadering zijn voornamelijk het Coronavirus en de 
invalproblematiek in het basisonderwijs besproken.  
 

Mocht u een vraag of opmerking hebben voor de MR 
kunt u (binnenkort) een mail sturen naar: 
mr.opdesch@o2sv.nl  
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
AGENDA 

 
donderdag 8 oktober 2020 

 Finale Kinderboekenweek 
 

maandag 12 oktober 2020 
 Start herfstvakantie 

 
maandag 19 oktober 2020 

 Oudergesprekken groep 8 
 

woensdag 28 oktober 2020 
 Studiemiddag. Leerlingen om 12:00u. vrij! 
 
 

VERJAARDAGEN 
 

zaterdag 10 oktober 2020 
 Maurits Penning (gr. 6) 
 Roelofina Strijker (gr. 8) 
 

dinsdag 27 oktober 2020 
 Juf Jeanet 
 

woensdag 28 oktober 2020 
 Milan Huls (gr. 7) 
 

Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd! 
Wij wensen jullie een fantastische verjaardag! 

 

 


