
NIEUWSBRIEF 
april 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Bij deze de nieuwsbrief van de maand april.  
Veel leesplezier! 
 
Maandelijks informeren wij u over de maatregelen rond 
Covid-19. Fijn om te merken dat ouders zich goed 
houden aan ‘de beperkingen’ die dit geeft. Ook voor de 
komende maanden verwachten wij dat er beperkingen 
zullen zijn en dat activiteiten daardoor minimaal zullen 
zijn. Het is niet iets wat door een school wordt bedacht, 
maar vanuit landelijke adviezen en regionale afspraken 
komt. Op dit moment mogen er geheel geen activiteiten 
gehouden worden.  
 
Welkom op school  
Vanaf 15 maart hebben we Diede Weinans (groep 5) 
kunnen verwelkomen. Wij wensen Diede veel plezier 
op OBS Op d’ Esch!  
 
Nieuwe leerlingen  
Hebt 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! 
 
Virtual reality 
Als er niets tussen gaat komen zullen we op 
Op d’ Esch eind september starten met De proeverij 
Virtual reality. Teamleden krijgen een training. Zij 
ervaren en leren zelf de brillen in te kunnen zetten in 
de lessen. Na de training blijft de koffer, met alle  
VR-brillen gedurende 8 weken bij ons op school en 
kunnen de leerlingen van de bovenbouwgroep en de 
leerkrachten ervaren hoe dit werkt.  
 
Theoretisch verkeersexamen 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 
7/8 het praktisch verkeersexamen gemaakt. En we 
kunnen melden dat alle leerlingen zijn GESLAAGD!  
Van harte gefeliciteerd met het behalen van deel 1  
van jullie verkeersdiploma. Op naar het praktisch 
verkeersexamen. Het praktisch examen is op 21 mei. 
 
Geschiedenis: Tweede Wereldoorlog 
Volgende week beginnen we met een nieuw thema:  
De Tweede Wereldoorlog. Het “denkboek” van de 
stichting 4/5 mei staat centraal. Verder kijken we de 
serie “13 in de oorlog” en de film “Oorlogsgeheimen”. 
Mocht u nog spullen hebben voor onze themakast dan 
mag u dat (voorzien van naam) aan uw zoon of 
dochter meegeven. 

 

AGENDA 
 

vrijdag 2 april 2021 
 Goede vrijdag > leerlingen vrij! 
 

maandag 5 april 2021 
 Tweede paasdag > leerlingen vrij! 
 

maandag 12 april 2021 
 Koningsspelen 
 

woensdag 14 april 2021 
 Streetwise voor groep 1 t/m 8 
 Oud-papier (noordlus) 

 
vrijdag 16 april 2021 

 Fietsles voor groep 5 en 6 
 

dinsdag 20 april 2021 
 Centrale eindtoets voor groep 8 I Deel 1 
 MR vergadering (digitaal) 

 
woensdag 21 april 2021 

 Centrale eindtoets voor groep 8 I Deel 2 
 

zaterdag 24 april 2021 
 Start meivakantie! 

 
 

VERJAARDAGEN 
 

woensdag 14 april 2021 
 Jacey-Lynn Bolmer (groep 5) 
 

dinsdag 20 april 2021 
 Willemijn Stenekes (groep 5) 
 

donderdag 22 april 2021 
 Joren Bos (groep 6) 

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

 
 
Subsidie 
Ook dit schooljaar hebben we subsidie aangevraagd 
voor de activiteit “inzet van extra leerkracht in groep  
1-2 ten behoeve van doelgroep leerlingen”. Dit is 
onlangs toegekend. Wij kunnen dus wat extra handen 
voor de klas mogelijk maken in de onderbouw en 
tevens wat passende materialen aanschaffen.  

 



Marble Mania  
De afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 6, 7 
en 8 aan het werk geweest met het onderwerp: Bouw 
een knikkerbaan. Dit is een groot succes! De leerlingen 
hebben een eigen ontwerp gemaakt en deze gebouwd 
met kosteloos materiaal. Na veel uitproberen, 
aanpassen en het maken van de bijbehorende 
onderzoeksvragen hebben een aantal groepjes al 
gepresenteerd. Fantastisch om ze met veel 
enthousiasme en doorzettingsvermogen aan het werk 
te zien. De banen blijven nog tot de meivakantie staan, 
zodat ook leerlingen uit de onderbouw ze nog kunnen 
uitproberen. 
 
ANWB Streetwise 
Op woensdag 14 april is het jaarlijkse Streetwise 
programma. Al onze groepen gaan deze dag buiten 
en/of in het gymlokaal leren omgaan met (gevaarlijke) 
verkeerssituaties. Leerlingen van groep 3 en 4 moeten 
deze dag de gymschoenen mee naar school en de 
leerlingen van groep 7 en 8 moeten deze dag hun fiets 
meenemen. De medewerkers van Streetwise werken 
volgens de Covid-19 richtlijnen. We maken er een fijne 
en leerzame dag van! 
 
Centrale eindtoets 
Dit schooljaar zal de eindtoets voor groep 8 op 
dinsdag 20 en woensdag 21 april zijn. In de 
jaarkalender is helaas een fout geslopen. Wij wensen 
onze groep 8 veel plezier en succes! 
 
Bibliotheek 
In april is er weer een mooi aanbod van online 
activiteiten van de bibliotheek.  
 
Voorlezen (kinderen 2-6 jaar) 
We gaan in april door met het wekelijkse 
voorleeshalfuurtje. Donderdag 8 april, woensdag 14 
april, dinsdag 20 april en woensdag 28 april kunnen 
peuters/kleuters genieten van een nieuw verhaal. 
Tinette en Letje lezen dan voor via Facebook Live.  
De hele dag kun je dit nog bekijken op Facebook 
‘Bibliotheken Westerwolde’. 
 
BiebLab (kinderen 6-14 jaar) 
Iedere woensdag van 15.00 - 16.00 uur een uitzending. 
In april gaan we o.a. een LEGO-challenge houden, een 
smerige quiz spelen en een Fortnite-marathon houden. 
Kinderen kunnen meedoen via youtube.com/bieblab 
Alle uitzendingen zijn beschikbaar op 
www.youtube.com/bieblab. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Dit jaarlijkse toernooi zal dit schooljaar niet doorgaan! 
 
 
 

Cito leerlingvolgsysteem 
De Cito M-toetsen zijn allemaal afgenomen en de 
leerkracht zal met u in de oudergesprekken de 
resultaten van uw kind bespreken. 
 
Formatie 
Op alle scholen worden de eerste schetsen gemaakt 
voor de formatie voor het volgend schooljaar. Zodra 
we meer weten zullen we u nader informeren. Wij 
verwachten dat er vergeleken met dit schooljaar geen 
grote veranderingen zullen komen. 
 
Koningsdag 
Op maandag 12 april zullen alle leerlingen door de 
vakleerkracht gym een koningsspel aangeboden 
krijgen. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad heeft op dinsdagavond 23 
maart een scholingsavond gehad voor de “startende 
MR”. Dit was een leerzame avond met veel informatie.  
 
De volgende MR vergadering vindt (digitaal) plaats op 
dinsdagavond 20 april. Wat bespreken we tijdens zo’n 
vergadering? We evalueren deze avond het 
thuisonderwijs van dit schooljaar, bespreken de MR 
begroting en de formatie van aankomend schooljaar. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een rol binnen de MR. 
We zijn op zoek naar een derde ouder die onze MR wil 
versterken! U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
Stephany Prins (s.moes@o2sv.nl).  
 
Welzijn Westerwolde 
Welzijn: dat betekent dat je je goed voelt en tevreden 
bent en gezond bent. En hoe is ‘t gesteld met uw 
welzijn? In Westerwolde? Ik hoop goed. Maar mocht 
het wat minder of anders dan anders zijn dan kunt u 
terecht bij Welzijn Westerwolde! Wij bieden hulp en 
ondersteuning op alle mogelijke vragen en 
problemen. Gratis! En leeftijd speelt geen rol; 
iedereen ‘tussen 0 en 100 jaar’ kan een vraag stellen.  
 
Waar 
Welzijn Westerwolde werkt in heel Westerwolde, dus 
in Blijham, Wedde, Bellingwolde (team Noord) en in 
Vlagtwedde, Bourtange en Sellingen (team Midden) 
en in Ter Apel en Ter Apelkanaal (team Zuid).  
 
Even voorstellen 
Ons team Midden bestaat uit acht collega’s. En we 
hebben van alles ‘in huis’ – jongerenwerkers, 
ouderenwerkers, sociaal werkers, 
schuldhulpverlening, sociaal raadsvrouw, 
maatschappelijk werkers.  
 



We kunnen op heel veel gebieden met u meekijken. 
En als wij ergens geen verstand van hebben weten we 
meestal een andere persoon of organisatie die er wel 
verstand van heeft.  
 
School  
En ik ben Ingeborg van Veen, sinds oktober vorig jaar 
aan het werk in team Midden. Ik werk vanuit onze 
Steunstee in Sellingen. In dit mooie gebouw waar ook 
de school van uw zoon of dochter in is gevestigd. Hier 
heb ik ook kennis gemaakt met Bastiaan Pieterse en 
Stephany. Ze vroegen mij een stukje te schrijven voor 
in de nieuwsbrief. Dat was een leuke kennismaking! 
Vroeger heb ik zelf gewerkt als leraar. Daardoor weet 
ik dat juffen en meesters hard werken om uw 
kinderen goed voor te bereiden op het leven.  
En daardoor weet ik ook dat u als ouders/verzorgers 
soms loopt met vragen waarbij het goed kan zijn als 
iemand even rustig de tijd heeft om met u mee te 
denken.  
 
U kan daarvoor bij dan ook bij ons terecht. De 
ondersteuning is gratis. En u kunt specifiek bij mij 
terecht als u vragen of zorgen heeft over bijvoorbeeld 
uw gezin. We kunnen met u meedenken over het 
opvoeden van kinderen. Bijvoorbeeld: ‘Mijn kinderen 
luisteren niet naar mij. Het lijkt wel of zij de baas zijn 
in huis.’ en ‘Het lijkt of de kinderen altijd ruzie 
hebben. Hoe pak ik dat aan?’. Maar ook: ‘We hebben 
altijd geld tekort, zijn er nog regelingen waar we recht 
op hebben?’. En alles daartussenin! 
 
Mocht u het prettig vinden sowieso even kennis te 
maken, ook als u niet direct een vraag heeft, dat kan 
ook. De koffiemachine staat klaar en ik voer 
gesprekken tijdens corona gewoon vanuit de 
Steunstee in Sellingen. Tot ziens! 
 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dat kan 
natuurlijk! U kunt bellen of mailen of een Whatsapp 
bericht sturen naar 06 11902923 of 
i.vanveen@welzijnwesterwolde.nl 
 
Ingeborg van Veen 
Welzijn Westerwolde, gebiedsteam Midden 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 


