
NIEUWSBRIEF 
December 2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij deze de nieuwsbrief van de maand december.  
Veel leesplezier! 
 
Feestdagen 
Namens het team van OBS d’ Esch willen we iedereen 
een leuk Sinterklaasfeest wensen, hele fijne feestdagen 
en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. We hopen 
iedereen na de vakantie in goede gezondheid terug te 
zien. Pas goed op uzelf en op elkaar! Tot 2021!  Het is 
vakantie van maandag 21 december 2020 tot en met 
vrijdag 1 januari 2021. De school is deze twee weken 
gesloten. We verwachten alle leerlingen terug op 
school op maandag 4 januari 2021. 
 
Afscheid ouders van de Ouderraad 
Er zijn 3 ouders die afscheid genomen hebben.  

De kinderen van Erik en Petra 
gaan inmiddels naar het 
voorgezet onderwijs. Harm 
zou graag doorgegaan zijn, hij 
kan op dit moment niet 
combineren met zijn 
thuissituatie en werk. Langs 
deze weg willen we alle 3 de 
ouders nogmaals bedanken 
voor hun jarenlange inzet! Alle 

3 de ouders hebben inmiddels een bos bloemen 
ontvangen. 
 
Corona update 
Zoals we allemaal weten is de Corona problematiek 
hier in de regio behoorlijk toegenomen. Steeds meer 
jongeren en dus ook leerlingen van de scholen krijgen 
ermee te maken. Voorlopig houden wij ons allemaal zo 
goed als mogelijk aan de RIVM-richtlijnen. Binnen een 
MFA geldt vanaf 1 december dat een mondkapje 
verplicht is voor alle externen. Binnen het gebouw 
dienen ook alle medewerkers buiten de klas een 
mondkapje te dragen. Op 8 december zal de overheid 
de maatregelen voor de komende weken vaststellen en 
er wordt ook gesproken over de mogelijkheid om de 
scholen een week langer dicht te houden. Tevens is er 
een nieuwe beslisboom vastgesteld. Hierbij ontvangt u 
de link naar de beslisboom: 
https://www.boink.info/beslisboom  
 
We zien de laatste periode steeds meer traktaties van 
leerlingen die niet verpakt zijn. Normaal gesproken zal 
dit niet erg zijn, alleen is dit volgens de RIVM-
maatregelen nu niet toegestaan.  

Graag zouden wij dus ook zien dat de traktaties vanaf 
nu verpakt worden aangeleverd. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een zakje chips, een verpakt koekje 
en een uitdeelzakjes met snoepjes.  
 
Kerst 
U ontvangt nog een speciale kerstbrief van de 
kerstcommissie.  
 
Inspectie 
Onlangs heb ik, samen met onze IB-er, via Teams een 
goed gesprek gevoerd met de onderwijsinspectie in 
het kader van thema-onderzoek. We hebben 
gesproken over het werken met Snappet, de 
ontwikkelingen rond wetenschap en techniek en over 
de wijze van organisatie in de groepen. Dit zijn voor 
ons als school op dit moment ook de 
aandachtspunten. In de volgende nieuwsbrieven zullen 
wij u nader informeren over deze drie thema’s, zodat u 
als ouder(s)/verzorger(s) goed op de hoogte bent 
waarom we bepaalde keuzes maken.  
 
Team 
Vanaf februari zal juf Lisa, als Leraar in opleiding (LIO-
er), drie dagen per week op school zijn. Lisa zit in de 
eindfase van haar opleiding en heeft al eerder 
stagegelopen op onze school. Onder supervisie van juf 
Stephanie zal ze les gaan geven aan de 
middenbouwgroep. In dezelfde periode hebben we 
ook de beschikking over een student die zich zal 
richten op het verder verbeteren van ons 
rekenonderwijs en een onderwijsassistent die we één 
dag per week kunnen inzetten.  
 
Juf Rowan is helaas nog steeds ziek. Juf Andrea wil 
graag de komende periode les blijven geven aan de 
groep. Meester Alex zal in ieder geval in januari één 
dag per week lesgeven aan groep 6-8 en één dag aan 
groep 3-5. 
 
Weektaken 
Sinds een aantal weken werken de leerlingen in de 
bovenbouw met weektaken. In de weektaak wordt al 
het werk opgenomen wat ze die week moeten/ 
mogen/willen doen. Ze houden alles keurig bij op de 
weektaak en we zijn heel tevreden met de inhoud en 
vormgeving van deze weektaken. De komende weken 
benutten we om ervaringen met elkaar te delen en te 
beslissen op welke manier we dit verder willen en 
kunnen laten groeien binnen de klas, maar ook binnen 
de andere groepen.  
 
“Ik vind het overzichtelijk en het werkt daardoor fijn!” 
- Nadia, groep 8-  
 
 
 



 
Inrichting 
De afgelopen periode hebben wij de inrichting in de 
school flink aangepakt. De bovenbouw is naar boven 
verhuisd en ze hebben de klas met elkaar mooi 
ingericht. Er zijn ook werkplekken buiten het lokaal 
gemaakt. Ze hebben nu meer mogelijkheden om het 
handenarbeidlokaal en de bibliotheek te gebruiken. 
Ook is er een stilwerk plek gerealiseerd.  
 
Het lokaal waar de bovenbouw eerst zat is nu 
omgebouwd tot een fijn leerlokaal met open kasten en 
materialen gesorteerd per leergebied. Zo zijn er 
rekenkasten, taalkasten en experimenteerkasten. 
Kinderen kunnen hier heerlijk en in alle rust werken, 
veelal onder toezicht van onze leraarondersteuner.  
 
Ook de hal krijgt steeds meer vorm. Hier zijn 
werkplekken gecreëerd en ook hier zijn de kasten 
open, zodat ze precies weten welke materialen ze 
kunnen gebruiken en hoe de kasten bijgehouden 
moeten worden. Kortom: meer mogelijkheden voor 
leerlingen en meer uitdaging. 
 
Ook is de werkruimte van onze IB-er nu in gebruik als 
werkplek voor externen. Stephany en ik ‘wonen nu 
samen’, zoals wij het noemen in de directieruimte 
boven. Het spreekt voor zich dat op het moment dat er 
een gesprek met ouders of externen zal plaatsvinden 
er dan één van de vrije kantoorruimtes benut kan gaan 
worden. 
 
Speelgoedactie 
De speelgoedactie is alweer afgerond en er is aardig 
wat speelgoed binnengekomen en op weg naar de 
voedselbank. Dank voor uw bijdrage! 
 
Nieuwe leerlingen 
Vanaf 1 maart 2021 zullen Leia Kruit en Sarah Roelofs 
in onze groep 3 starten en Sophie Roelofs in groep 5. 
Alvast hartelijk welkom op onze school! 
 
Leuke website voor in de kerstvakantie 
http://slimme-handen.nl/category/basisonderwijs/  
 

 
 

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen! 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
AGENDA 

 
vrijdag 4 december 2020 

 Sinterklaasfeest. Leerlingen om 12:00u. vrij! 
 

donderdag 17 december 2020 
 Kerstfeest. 
 

VERJAARDAGEN 
 

donderdag 3 december 2020 
 Sverre Goeree (gr. 7) 
 

zaterdag 5 december 2020 
 Juf Leonie 
 

zondag 13 december 2020 
 Remco Luttjeboer (gr. 3) 
 Johan Stenekes (gr. 1) 
 

woensdag 16 december 2020 
 Jasmijn Schuring (gr. 2) 
 

vrijdag 18 december 2020 
 Gijs Roelevink (gr. 2) 
 

zaterdag 19 december 2020 
 Roelien Luttjeboer (gr. 7) 

 
maandag 28 december 2020 

 Sem Stenekes (gr. 5) 
 

dinsdag 29 december 2020 
 Stijn Habing (gr. 6) 

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

 


