
NIEUWSBRIEF 
maart 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Bij deze de nieuwsbrief van de maand maart.  
Veel leesplezier! 
 

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad 
en dat alle leerlingen de eerste week weer met veel 
plezier op school zijn geweest. Het team is vol 
enthousiasme gestart en het spreekt voor zich dat we 
nu hopen de komende periode “gewoon” de school 
open te kunnen houden. Wij blijven wel benadrukken 
dat we met elkaar goed op de voorschriften moeten 
blijven letten. Ook moeten we nog steeds externen 
buiten de school houden en kunnen we dus een aantal 
studenten en de muziekdocent nog niet toelaten.  
 
Welkom op school  
Vanaf 1 maart kunnen we Leia Kruit (groep 3), Sarah 
Roelofs (groep 3) en Sophie Roelofs (groep 5) 
verwelkomen. Wij wensen hun veel plezier op          
OBS Op d’ Esch!  
 
Nieuwe leerlingen  
Heeft u of kent u een peuter, die dit jaar of volgend 
jaar 4 jaar wordt? Dan bent u welkom om met 
hem/haar een rondleiding in de school te krijgen. 
Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de 
directeur. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten! 
 
Rapporten 
Zoals op de jaarkalander stond aangegeven, zouden 
de rapporten op vrijdag 12 februari worden 
meegegeven aan de leerlingen. Dit zijn de rapporten 
waarin u als ouder(s) onder andere de Cito resultaten 
van uw kind kunt bewonderen. In de voorgaande 
nieuwsbrieven is aangegeven dat de Cito toetsen 
worden verschoven naar maart en daarmee wordt dus 
ook de datum van het rapport verschoven. We hebben 
de rapporten nu gepland op donderdag 1 april. 
 
Oudergesprekken 
Door het verschuiven van het rapport worden ook de 
oudergesprekken voor de ouders van de leerlingen van 
groep 1 tot en met 7 verplaatst. Deze gesprekken zijn 
onder voorbehoud gepland op dinsdag 6 april tot en 
met vrijdag 9 april. De ouders van de leerlingen uit 
groep 8 kunnen in mei, na de uitslag van de Centrale 
eindtoets, een uitnodiging verwachten voor een 
definitief adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs.  
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf stond gepland op 11 maart. In 
overleg met Foto Koch hebben wij besloten om de 
schoolfotografie tot nader orde uit te stellen.  

 
 

AGENDA 
 

maandag 1 maart 2021 
 Start dialectmoand 
 

woensdag 10 maart 2021 
 Oud-papier 
 

maandag 22 maart 2021 t/m 26 maart 2021 
 Week van het Geld 

 
 

VERJAARDAGEN 
 

dinsdag 2 maart 2021 
 Jelte Popken (groep 1) 
 

zaterdag 6 maart 2021 
 Carlijn Rotgers (groep 8) 
 

maandag 8 maart 2021 
 Gwen Komduur (groep 6) 
 

dinsdag 16 maart 2021 
 Thijmen Schuring (groep 3) 

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

 
 
Verkiezingen 
In verband met de verkiezingen is een aantal 
sportaccommodaties niet beschikbaar voor de 
gymlessen van vrijdag 12 maart t/m donderdag 18 
maart. Het gaat om de locaties: Sporthal Ter Apel, de 
Zuides in Sellingen en de Wischmei in Vlagtwedde. 
Door de “uitgesmeerde” verkiezingen is dit langer dan 
normaal. 
 
Verkeersexamen groep 7/8 
Binnenkort doen de leerlingen van groep 7 en 8 het 
Nationaal VVN Verkeersexamen. Voor groep 7 is het 
dit jaar theoretisch- en praktisch verkeersexamen en 
groep 8 alleen het praktisch verkeersexamen. De 
leerlingen hebben vorig jaar theoretisch al gehaald. 
 
Theoretisch verkeerexamen: dinsdag 30 maart 2021  
Praktisch verkeersexamen: vrijdag 21 mei 2021  
 
 



Oefenen met theorie 
Op www.examen.vvn.nl kan je kind: 

 Oefenexamens maken. Je ziet direct de uitslag. 
 De ouder-kind quiz doen. Leuk om samen te 

kijken wie het meest weet over het verkeer. 
 Testen hoe het staat met zijn of haar kennis 

over de verkeersbegrippen, regels en 
verkeersborden. 

 
Oefenen in de praktijk 
Met de nieuwe examen-app krijgt je kind een stap-
voor-stap voorbereiding op het praktisch 
verkeersexamen. Inclusief drie doe-opdrachten die je 
samen met je kind uitvoert. Je gaat bijvoorbeeld samen 
de examenroute oefenen. Laat je kind een aantal 
weken voor het examen starten met de examen-app. 
Open de app op een telefoon of iPad via 
www.examenapp.vnn.nl.  
 
Dialectmoand 
De Groningse week, van de Dialectmoand, hebben we  
geopend met het zingen van het Grunneger Volkslaid 
met de hele school buiten op het schoolplein.  
We gaan dit deze maand nog wel een keer doen. 
Ook tijdens sommige lessen besteden we aandacht 
aan ons dialect. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 


