NIEUWSBRIEF
Beste ouders,

November 2020

Bij deze de nieuwsbrief van de maand november.
Veel leesplezier!
Corona
Laten we met elkaar hopen dat de situatie de komende
periode zal verbeteren en we met elkaar ook weer alle
leuke dingen kunnen gaan doen die ook horen bij
onderwijs. Wij sluiten echter niet uit dat er weer een
lockdown kan komen en ook scholen weer (deels)
dicht zullen gaan. In het team is gesproken over de
ervaringen die zijn opgedaan tijdens de eerste
lockdown. Mocht het weer zo ver komen dan zullen we
deze keer ook Microsoft Teams in gaan zetten.
Hiermee kunnen we meer contact houden met de
leerlingen en ouders en lesgeven wordt prettiger.
De leerlingen leren momenteel op school hoe dit werkt
en ouders zullen we nader informeren zodra dit aan de
orde is.
Voor de tien-minuten-gesprekken heeft u inmiddels
een uitnodiging ontvangen en via Microsoft Teams is
vast even anders, maar dat we met elkaar in gesprek
kunnen gaan over de vorderingen van de leerlingen is
voor ons allemaal van groot belang.
Ook doen we aan de ouders een dringend verzoek om
bij het halen en brengen van onze leerlingen de 1,5
meter onderling aan te houden. Voor iedereen die de
school zal betreden geven we een dringend advies om
een mondkapje te dragen en natuurlijk handen te
desinfecteren en contactgegevens in te vullen.
Onlangs heeft het schoolbestuur vastgesteld dat er de
komende periode in de (school) gebouwen geen
bijeenkomsten mogen plaatsvinden. Tot nader order
zullen dus bijeenkomsten anders georganiseerd
moeten worden. Daarnaast is besloten dat wij ouders
zullen informeren op het moment dat bij een teamlid
Corona is vastgesteld.
Ook doen we aan de ouders een dringend verzoek om
bij het halen en brengen van onze leerlingen de 1,5
meter onderling aan te houden. Voor iedereen die de
school zal betreden geven we een dringend advies om
een mondkapje te dragen en natuurlijk handen te
desinfecteren en contactgegevens in te vullen.
Wij doen een vriendelijk verzoek aan ouders om ervoor
te zorgen dat de leerlingen op tijd op school komen.
Vanaf 08.15 uur staan de leerkrachten buiten op het
plein en om 08.30 uur starten de lessen.

AGENDA
dinsdag 17 november 2020
 MR vergadering
donderdag 19 november 2020
 Teamoverleg. Leerlingen om 12:00u. vrij!

VERJAARDAGEN
zaterdag 14 november 2020
 Nienke Santing (gr. 8)
woensdag 18 november 2020
 Liam Bos (gr. 2)
vrijdag 20 november 2020
 Esmay Hoekstra (gr. 2)
zaterdag 21 november 2020
 Ivar Bos (gr. 4)
zondag 22 november 2020
 Juf Rowan
maandag 23 november 2020
 Jasper Bos (gr. 7)
Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd!
Wij wensen jullie een fantastische verjaardag!

Schoolteam
Zoals u weet is er helaas de afgelopen periode veel
ziekte geweest binnen het team. Juf Rowan is al een
aantal weken ziek thuis en zo ver ik u nu kan melden
kunnen we ervan uitgaan dat het herstel nog geruime
tijd zal vergen. Wij wensen juf Rowan sterkte!
Gelukkig dat ook in de komende periode juf Andrea,
met veel plezier, lesgeeft aan de bovenbouw. Meester
Alex is ook al goed gewend aan de school en de
leerlingen en is in ieder geval twee dagen per week op
school en kan daar waar nodig ook op andere dagen
invallen. Zoals u al had vernomen is juf Stephanie ook
al enige tijd afwezig. Wij hebben u onlangs bericht wat
daar van de reden is. Wij gaan er op dit moment vanuit
dat ze er maandag weer zal zijn.
Zoals al eerder aangegeven mag onze
leerkrachtondersteuner niet gehele dagen de groepen
overnemen op het moment dat de groepsleerkracht
afwezig is. Het kan wel voorkomen dat, in overleg met
de leerkrachtondersteuner, ze een aantal uren of een
dagdeel ingezet kan worden.
In het kader van de privacywetgeving zijn wij
voorzichtig met het delen van informatie over redenen
van afwezigheid van iemand van het schoolteam.
Zien!
Als school maken we gebruik van Zien! Voor het
observeren van het welbevinden, de betrokkenheid en
de sociale vaardigheden. We willen graag de
leerkrachten, de leerlingen en de ouders op
vergelijkbare schalen bevragen, omdat we het
belangrijk vinden dat de resultaten ook daadwerkelijk
gebruikt worden voor het verbeteren van de
veiligheidsbeleving als dat nodig blijkt te zijn. Door op
vergelijkbare schalen te observeren/te bevragen, kun je
resultaten goed vergelijken en inschatten, leerlingen
een goed beeld hebben van hoe het gaat of
leerkrachten goed observeren.
Een tweede belangrijke voordeel van Zien! vinden we
dat de resultaten per leerling bekend zijn. Hierdoor
kunnen we snel bepalen met welke leerlingen we extra
in gesprek gaan/die we beter gaan observeren.
Bovendien zitten alle resultaten dan in één systeem en
kan er bekeken worden of er per leerling/groep, als de
groep redelijk hetzelfde blijft, trends waarneembaar
zijn.
Als schoolteam vinden we het contact met ouders van
groot belang. De betrokkenheid op elkaar is essentieel.
Zonder die betrokkenheid is de samenwerking die
nodig is niet mogelijk. Uiteindelijk hebben zij beiden
hetzelfde doel: het welbevinden en de ontplooiing van
het kind.

Voorlopig adviesgesprek groep 8
De afgelopen weken heeft juf Andrea met alle ouders
en de leerlingen van groep 8 fijne adviesgesprekken
gevoerd. We hopen nu dat de leerlingen nog beter
weten wat ze nog moeten leren en ze straks een mooi
vervolg aan hun schoolcarrière kunnen gaan geven.
De centrale eindtoets zal later in het jaar worden
afgenomen en ook die resultaten worden
meegenomen in het eindadvies. Zoals u wellicht weet
is het ook thuis mogelijk om samen met uw
zoon/dochter Cito-opgaven te oefenen. Dit kan online
gedaan worden, maar u kunt ook altijd de leerkracht
vragen om materialen.
Ouderraad
U heeft vanuit de ouderraad (OR) van de school
informatie over de zakelijke ouderavond en de notulen
ontvangen. Drie ouders hebben jarenlang veel tijd en
energie gestoken in de werkzaamheden die behoren
bij de OR en nemen nu afscheid. Namens eenieder
dankt het team deze ouders voor hun betrokkenheid
en inzet.
Oud papier
Let op: gewijzigde datum voor het ophalen van oud
papier in de Zuidlus route: i.v.m. Sint-Maarten wordt
uw oud papier donderdag 12 november opgehaald.
Oud ijzer actie
Zaterdag 19 september is er een oud ijzer actie
georganiseerd t.b.v. de school. Deze actie was een zeer
groot succes, om 10.00u was de eerste container al vol.
Daar wij gedacht hadden om tegen 12.00u klaar te zijn,
hebben we tot 15.00u ijzer opgehaald. In totaal zijn er
3 containers oud ijzer ingezameld, 2 aanhangers vol
met aluminium, koper enz. En hebben we zo’n 15
fietsen verkocht. Al met al was de actie een zeer, zeer
groot succes. Hierbij willen wij dan ook alle ouders (en
opa’s) bedanken die geholpen hebben. Bedankt!!
OR Op d’ Esch Sellingen
Sinterklaas en Kerst
De leerlingen zijn op vrijdag 4 december, zoals op OBS
Op d’ Esch gebruikelijk is om 12.00 uur vrij.
Sinterklaas en Kerst zullen dit schooljaar anders
gevierd gaan worden. Hierover zullen de commissies u
nader informeren.
Jeugdfonds Sport & Cultuur
In de provincie Groningen groeit 1 op de 7 kinderen
op in armoede; dat zijn gemiddeld 2 á 3 kinderen per
klas! Wellicht dat bij ons op school ook leerlingen
zitten die niet mee kunnen doen aan voetbal, turnen,
judo, dans- of muziekles, omdat hun ouders het
gewoonweg niet kunnen betalen.

Of de ouder(s) nu een bijstandsuitkering hebben, in de
schuldsanering zitten, laagbetaald werk doen, als
ZZP’er door Corona hun opdrachten zien teruglopen of
welke situatie dan ook waardoor er ter weinig geld
over blijft om uw kind(eren) mee te laten doen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt deze kinderen
door de contributie/ het lesgeld en eventuele
sportkleding en attributen te vergoeden, zodat zij net
zoals hun klasgenootjes mee kunnen doen en niet
langs de zijlijn hoeven staan. Mocht u gebruik willen
maken van deze mogelijkheid dan kunt u bij ons
terecht en kijken we samen verder.
Westerwolde beweegt
Het is even wennen, het aanmelden via de website. Bij
een heleboel ouders is het zonder problemen gelukt,
bij sommige hebben we even ondersteund. Inmiddels
hebben 175 kinderen zich ingeschreven voor een
activiteit. Mocht het niet lukken om aan te melden, dan
kan er altijd contact opgenomen worden via de
‘contact’ knop op de website.
We helpen iedereen graag op weg! Ondanks de 175
aanmeldingen zien we dat de aanmeldingen toch niet
overal zijn zoals we het normaal zien. Dit kan natuurlijk
te maken hebben met zorgen rondom het coronavirus
of misschien is het aanmelden gewoon nog niet gelukt
of bent u het vergeten.
Wij houden ons aan de meest recente maatregelen van
de rijksoverheid. Dat betekent in ons geval dus ook dat
er geen gebruik gemaakt mag worden van de
kleedkamers en kinderen moeten zich dus thuis alvast
omkleden voor de activiteit, net zoals bij de
sportvereniging.
We hebben de inschrijving opnieuw geopend tot 30
november. Aanmelden voor de komende activiteiten
kan dus nog! Voor alle doelgroepen is er aanbod. Via
onderstaande link komt u gelijk bij ons aanbod tot de
kerstvakantie.
https://www.westerwoldebeweegt.nl/aanbod
We hopen dat we nog meer aanmeldingen mogen
ontvangen en schroom niet om hulp te vragen als het
aanmelden niet lukt!
Met sportieve groet,
Namens Team Westerwolde Beweegt
Marloes Leeman
Sportcoach gemeente Westerwolde

