
NIEUWSBRIEF 
januari 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij deze de nieuwsbrief van de maand januari.  
Veel leesplezier! 
 
Wij hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft 
gehad en goed aan het nieuwe jaar is begonnen.  
De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds geldig en we 
moeten ons daar zo veel als mogelijk aan blijven 
houden.  
 

Dinsdag 12 januari is er weer een persconferentie 
gehouden en we weten nu dat de lockdown langer 
gaat duren. Voorzichtig geeft men nu aan dat men 
hoopt dat de basisscholen op 25 januari weer open 
zouden kunnen. Afwachten of dit ook zo zal zijn.  
Wij kunnen met elkaar alleen maar hopen dat dit nu 
snel voorbij is.  
 

Wij zijn blij om te ervaren dat het thuisonderwijs nu 
goed loopt en beseffen heel goed hoe zwaar dit is 
voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).  
Wij wensen iedereen dan ook heel veel sterkte en 
mocht er iets zijn, dan moeten jullie echt aan de bel 
trekken! 
 
Noodopvang op school 
De opvang op school is voor leerlingen met ouders die 
in cruciale beroepen werken en leerlingen waar we met 
elkaar wat zorg om hebben. Wij bieden voor die 
groepen van 08:30 uur tot 14:30 uur opvang. Wel goed 
om te weten is dat het echt opvang betreft en er niet 
een geheel lesprogramma gegeven kan worden.  
Voor teamleden is de opvang best een verzwaring van 
het werk, omdat ze tegelijkertijd ook thuisonderwijs 
moeten verzorgen.  
 
Welkom op school  
In januari kunnen we Inne Roelevink (groep 1) 
verwelkomen. Wij wensen hem veel plezier op  
OBS Op d’ Esch!  
 
In de media 
Film©lub Sellingen is tijdens de tweede lockdown 
begonnen met de videoserie ‘Sellingen in Coronatijd’. 
Binnenkort wordt een filmpje gemaakt waarin de 
school in beeld gebracht wordt. Zo zal er een interview 
worden afgenomen met één van onze teamleden hoe 
er les wordt gegeven tijdens de Lockdown.  
 
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/12/07/filmlub
-sellingen-maakt-videoserie-sellingen-in-coronatijd/ 
 

Rekenonderwijs 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangeven informeren 
wij u nader over de ‘speerpunten zoals besproken met 
onderwijsinspectie’. We trappen af met het 
rekenonderwijs. Een aantal jaren geleden is er met 
elkaar besloten om te gaan werken met Snappet.  
 

Snappet biedt veel voordelen, maar nu we een aantal 
jaren hiermee werken, is ook duidelijk geworden dat 
Snappet (inclusief de resultaten) niet het doel op zich 
moet zijn, maar goed als middel ingezet kan worden 
en er is in beeld gebracht waar de mindere punten 
zitten. Duidelijk is dat automatiseren niet optimaal is 
binnen Snappet. Daar zit dan ook o.a. onze actie! 
 

Naast Snappet zetten wij nu dan ook steeds meer 
andere middelen en didactiek in om het 
rekenonderwijs beter en leuker te maken. Door minder 
strak de methodiek van Snappet te hanteren mag je 
verwachten dat de resultaten binnen Snappet eerder 
wat omlaag dan omhoog zullen gaan. Daartegenover 
staat dat onze Cito resultaten omhoog moeten kunnen 
gaan en hanteren wij dus Cito ook als graadmeter voor 
de kwaliteit.  
 

Ook ouders kunnen een bijdrage leveren aan het 
rekenplezier en rekenvaardigheden van hun kind(eren). 
Met regelmaat sommen oefenen en vanaf groep vier 
de tafels kan al veel bijdragen. Samen moet het lukken 
en wel in het belang van de kinderen.  
 
Formatie 
Op het moment van schrijven weten we nog niet 
wanneer er een einde komt aan de lockdown. In de 
teambezetting zal, als de scholen weer open zullen 
gaan, wat verandering plaatsvinden. 
 

De afgelopen periode hebben we meester Alex kunnen 
inzetten, maar dat contract is nu gestopt.  
Wij bedanken meester Alex voor zijn inzet en 
betrokkenheid in de afgelopen maanden. 
 

Concreet zal dit betekenen dat juf Andrea de komende 
maanden fulltime zal gaan werken en de gehele week 
les zal geven aan de bovenbouw. Hierbij natuurlijk wel 
met de ondersteuning van juf Jeanet op diverse dagen. 
 

Juf Stephanie zal op de woensdag vrij zijn en niet op 
de vrijdag. Zoals u al vernomen hebt zal in februari 
onze LIO-stagiaire, juf Lisa, les gaan geven in de 
middenbouw op de maandag tot en met de woensdag.  
Juf Stephanie zal haar uiteraard begeleiden, 
ondersteunen en eindverantwoordelijk zijn. Op de 
woensdag zal juf Lisa, de groep lesgeven met 
ondersteuning van juf Jeanet en onder 
verantwoordelijkheid van een leerkracht en/of van de 
directie. Wij hopen dan weer vol gas vooruit te kunnen.  
 

Tevens zullen er, als de situatie het toelaat, nog twee 
studenten specifieke taken op zich gaan nemen.  
 



Voedselbank actie 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd project! 
Er is doormiddel van verschillende lessen aandacht 
besteed aan de voedselbank. Ook hebben we als 
school, met dank aan iedereen, heel veel producten 
voor de voedselbank in mogen zamelen. Er was met de 
voedselbank afgesproken dat ze pakketten gingen 
samenstellen. Deze worden uitgedeeld aan gezinnen 
die in en rondom Sellingen wonen. 
 
Citotoetsen 
Vanaf 18 januari 2021 zouden we starten met de Cito 
M-toetsen. In verband met de huidige lockdown zullen 
we deze toetsen opschuiven en zullen u op de hoogte 
houden wanneer de toetsen worden afgenomen bij de 
leerlingen. 
 
 

  

 

 
 
  
 

 

AGENDA 
 

maandag 4 januari 2021 
 Start thuisonderwijs! 
 
 

VERJAARDAGEN 
 

donderdag 21 januari 2021 
 Jorben Klaassens (gr. 8) 
 

woensdag 27 januari 2021 
 Michelle Kiers (gr. 2) 
 Juf Andrea 

 
 

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

 


