
NIEUWSBRIEF 
februari 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij deze de nieuwsbrief van de maand februari.  
Veel leesplezier! 
 
We zitten met elkaar nog steeds in een bijzondere 
periode. Covid-19 heeft nog steeds grote impact op 
alles wat we altijd normaal hebben gevonden. Dit 
brengt veel onrust en onzekerheid met zich mee voor 
iedereen. Van u als ouder werd verwacht dat u naast 
uw werk thuisonderwijs verzorgde en dit heeft u nu al 
wekenlang moeten doen. Wij willen iedereen 
bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen 
periode! Ondertussen hebben alle ouders ook een 
presentje in ontvangst kunnen nemen.  
 
Nu er besloten is dat de scholen en kinderopvang per 
8 februari weer open zullen gaan, willen wij u graag 
nader informeren. Daarnaast ontvangt u de brief, 
geschreven door het bestuur, waarin de kaders voor 
alle scholen van het openbaar onderwijs Westerwolde 
zijn beschreven. De MR van onze school heeft zich 
kunnen vinden in deze brief en sturen wij u de brief 
dan ook toe. 
 
Hoewel iedereen blij zal zijn dat de scholen weer open 
zijn, houden we ook ons hart vast. Er zitten behoorlijk 
wat haken en ogen aan deze beslissing van het 
kabinet. 
 
Duidelijk is dat: 

 Indien er in het gezin gezondheidsklachten 
zijn, dan blijven de kinderen thuis. 

 Mocht een leerling lichte klachten hebben, 
anders dan dat er een medische verklaring van 
een huisarts is, moet de leerling thuisblijven. 

 Mocht er een leerling in de groep positief 
worden getest dan moeten alle leerlingen 5 
dagen in quarantaine en de leerkracht(en) ook. 
Op de vijfde dag moeten alle leerlingen zich 
laten testen en wie dan negatief test mag weer 
naar school. 

 Op het moment dat een leerkracht lichte 
gezondheidsklachten heeft zal de leerkracht 
thuis moeten blijven en op het moment dat er 
geen vervanging is, zijn de leerlingen vrij.  

 Leerkrachten gaan weer lesgeven aan de 
groep en thuisonderwijs is niet langer 
mogelijk.  

 We adviseren de leerlingen van de bovenbouw 
een mondmasker te dragen. 

 De leerkrachten zullen in de ochtend op 
verschillende plekken op het plein de groep 
opvangen en per groep naar binnen gaan. Ook 
aan het eind van de schooldag in kleine 
groepen weer de school verlaten.  

 De leerkrachten gaan na lestijd zo spoedig 
mogelijk huiswaarts. 

 
Het spreekt voor zich dat een school met veel 
leerlingen en in een oud gebouw andere maatregelen/ 
strakkere maatregelen moet nemen dan een school 
zoals onze school. Laten we blij zijn met onze situatie.  
 
Alle afspraken en adviezen die er eerder tussen school 
en ouders bestonden blijven ook nu van kracht.  
We gaan ons met elkaar goed aan de richtlijnen 
houden, het is niet anders. Tevens geven we het 
advies, in lijn met RIVM, aan alle ouders om thuis te 
blijven werken. Het spreekt voor zich dat er goed 
overleg is tussen onze school en het Gebint en daar 
waar mogelijk gezamenlijk optrekken en afspraken 
hebben gemaakt.  
 
De BSO’s gaan niet open. De noodopvang is wel 
mogelijk. Dit kan inhouden dat ouders en leerkrachten 
zich in de bekende bocht moeten gaan wringen. 
Hopelijk gaat dat lukken. Wij danken alle ouders voor 
de afgelopen periode, een periode die veel van ieder 
heeft gevraagd.  
 
Daar het welbevinden van de leerlingen van groot 
belang is, zullen we in alle groepen extra aandacht 
besteden aan het sociale aspect. Mocht u als ouder 
nog zaken willen delen, dan kunt u altijd bij school 
terecht. 
 
Naar wij hopen hebben wij u hierbij voldoende kunnen 
informeren, maar mocht u nog vragen hebben dan 
horen we deze graag.  
 
Studiedag 
In de jaarplanner staat een studiedag gepland op 
woensdag 10 februari. Deze laten wij vervallen, zodat 
de leerlingen gewoon de gehele dag les kunnen 
krijgen.  
 
Stage 
Juf Lisa zal komende week starten met haar LIO-stage 
in groep 3-5. Daarnaast hebben we een student welke 
een minor rekenen gaat uitvoeren. Ze zal zich 
verdiepen in Snappet, de rekenkast vormgeven en een 
groep leerlingen extra ondersteunen op het gebied 
van rekenen. Zeker in een tijd dat leerlingen veel thuis 
hebben moeten werken is het fijn om extra handen 
beschikbaar te hebben.  
 
 



Wetenschap en techniek 
Momenteel hebben we een subsidie ingediend op het 
gebied van Wetenschap en techniek. Wij hopen dat dit 
zal worden toegekend en we een grote stap kunnen 
gaan zetten om W&T en talentontwikkeling binnen 
ons onderwijs een belangrijke pijler te laten worden. 
Zodra we weten of we de subsidie ontvangen zullen wij 
u inhoudelijk informeren.  
 
Daarnaast hebben we de komende jaren ook eigen 
middelen tot onze beschikking en zullen scholing en 
coaching uitgevoerd gaan worden.  
 
Cito 
Zoals vermeld staat in de vorige nieuwsbrief houden 
we u ook op de hoogte omtrent de Citotoetsen. Zoals 
het op dit moment lijkt zullen we starten met deze 
toetsen in de tweede week van maart (8-12 maart). 
Wij hebben ervoor gekozen om ons vanaf 8 februari 
eerst te richten op het sociaal welzijn van onze 
leerlingen. Daarnaast willen we ook niet meteen na de 
voorjaarsvakantie starten met toetsen, dus vandaar de 
keuze voor de tweede week van maart. Mocht u hier 
vragen over hebben, neem gerust even contact op. 
 
BSO 
We hebben goed nieuws voor de ouders die BSO 
nodig hebben! In overleg met de gemeente is besloten 
om in de huidige ruimte van ons jongerencentrum de 
BSO te openen. 
 
Kiwi zal deze ruimte huren en de BSO regelen. 
Startdatum zal even afhankelijk zijn van Corona, maar 
zodra we dat helder hebben zullen we u nader 
informeren. Mocht u interesse hebben dan vernemen 
wij dit ook graag. 
 
De BSO zal ieder ochtend open zijn van 06.30 uur tot 
08.30 uur en in de middag op maandag, dinsdag en 
donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur. We zijn heel 
blij dat dit nu gelukt is en we gaan mooie activiteiten 
uitvoeren. Ook ouders die nu elders gebruik maken 
van een BSO kunnen zich straks aanmelden.  
 
Welkom in Sellingen  
Onlangs zijn de families Kruit en Roelofs in Sellingen 
komen wonen. Na de voorjaarsvakantie zullen Sophie   
(groep 5), Sarah (groep 3) en Leia (groep 3) starten op 
school. Wij wensen hen veel plezier op OBS Op d’ Esch!   
  
Nieuwe leerlingen   
Heeft u een peuter, die dit jaar of volgend jaar 4 jaar 
wordt of kent u een gezin met een peuter? Dan horen 
we dat graag en leggen we spoedig contact. 
 
 
 

AGENDA 
 

maandag 8 februari 2021 
 Scholen gaan weer open! 
 
 

VERJAARDAGEN 
 

maandag 1 februari 2021 
 Juf Stephany 
 

zaterdag 13 februari 2021 
 Luuk-Jan Rotgers (groep 5) 
 

donderdag 25 februari 2021 
 Juf Nicole 
 

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

 


