
NIEUWSBRIEF 
mei 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

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

Wat gaat dit schooljaar snel. Nog een aantal weken en 
de zomervakantie staat alweer voor de deur. Wij hopen 
dat we de komende periode zonder veel Covid-19 
perikelen kunnen doorkomen en dat we volgend 
schooljaar een “normaal” schooljaar zullen hebben. 
 
Welkom op school  
In mei kunnen we Nora Tammenga (groep 1) 
verwelkomen. Wij wensen hun veel plezier op  
OBS Op d’ Esch!  
 
Nieuwe leerlingen  
We zien gelukkig dat het aantal leerlingen in de 
onderbouw aantrekt. De kleutergroep zal volgend 
schooljaar al snel groeien tot ongeveer 20 leerlingen. 
Zoals u weet is er de afgelopen jaren, in de hele regio, 
krimp geweest. Het lijkt erop dat we de krimp nu 
achter ons kunnen laten en als school verder kunnen 
groeien. Dit schooljaar zal nog één keer een grote 
groep doorstromen naar het voortgezet onderwijs en 
de groepen daarna zijn wat kleiner en dat zal er mede 
voor gaan zorgen dat we wat groei kunnen gaan zien. 
 

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! 
 
Procedure bij besmetting van Covid-19 
Nu we nog steeds midden in de pandemie zitten en we 
ons aan alle voorschriften dienen te houden wil ik u 
ook berichten over de communicatie van scholen naar 
ouders als het gaat over Covid-19. Op het moment dat 
er op een school een positieve melding komt, mogen 
scholen dit niet zomaar en gelijk naar buiten brengen. 
Dit moet volgens vastgestelde procedures. Allereerst 
wordt het schoolbestuur op de hoogte gebracht en 
daarna is het wachten op het moment dat de GGD 
contact zoekt met de school. De GGD geeft advies en 
beschrijft de procedure. Tevens behoren ouders van de 
positief geteste leerling aan de school toestemming te 
geven om informatie met ouders uit de groep van de 
leerling te delen. Scholen brengen elkaar ter informatie 
op de hoogte en delen alleen informatie als GGD dit 
aangeeft. Door deze procedures kan het lijken dat 
informatie wat minder snel gedeeld wordt, maar 
procedures zijn er niet voor niets.  
 

 
Bericht van de GGD 
Onlangs is bij een kind bij u op school positief getest, 
die bij een her-test toch negatief bleek te zijn. Ik 
begrijp dat dit bij u en de ouders van de kinderen van 
uw school onzekerheid kan veroorzaken over het 
testbeleid van de GGD. Graag wil ik u daarom namens 
de GGD inlichten over het testbeleid en informatie 
geven over de betrouwbaarheid van de coronatesten 
die we gebruiken. Er zijn verschillende soorten testen 
die gebruikt worden. De GGD gebruikt de PCR-test en 
de sneltest (antigeentest). Daarnaast kunnen personen, 
scholen en bedrijven gebruik maken van zelftesten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 
donderdag 13 mei 2021 

 Hemelvaart > leerlingen vrij! 
 
vrijdag 14 mei 2021 

 Dag na Hemelvaart > leerlingen vrij! 
 
maandag 24 mei 2021 

 Pinksteren > leerlingen vrij! 
 
dinsdag 25 mei 2021 

 Start Cito E-toetsen voor groep 3 t/m 8 
 

VERJAARDAGEN 
 
vrijdag 7 mei 2021 

 Koen Grave (groep 1) 
 
donderdag 20 mei 2021 

 Matts Goeree (groep 8) 
 
vrijdag 21 mei 2021 

 Leonie Santing (groep 4) 
 
Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd! 
Wij wensen jullie een fantastische verjaardag! 
 



Door het RIVM zijn de testen uitgebreid getest op 
betrouwbaarheid. Alle testen hebben voor en nadelen. 
Als GGD volgen we met onze advisering de richtlijnen 
van het RIVM. 
 

De PCR-test is de meest betrouwbare test. Als de test 
goed afgenomen is, is de uitslag zowel bij een 
negatieve als bij een positieve uitslag zeer 
betrouwbaar.  
 

Bij een positieve uitslag zelfs vrijwel 100% 
betrouwbaar. Het nadeel van de PCR-test is dat je 
soms meer dan een dag moet wachten op de uitslag. 
Bij de sneltest is de betrouwbaarheid bij een positieve 
uitslag ruim 99%, maar niet 100%. De betrouwbaarheid 
van de sneltest is dus minder groot dan bij de PCR, 
maar nog steeds groot genoeg om te beslissen of 
iemand in isolatie of quarantaine moet. Maar het 
betekent dat een heel enkele keer iemand ten 
onrechte in isolatie moet en ook een enkele keer ten 
onrechte niet. Dit past allemaal binnen het beleid van 
het RIVM.  
De zelftest wordt niet door de GGD gedaan. Deze test 
is minder betrouwbaar. De test is wel redelijk 
betrouwbaar als de betreffende persoon geen 
klachten heeft. Geadviseerd om na een positieve 
zelftest altijd nog een test bij de GGD te laten doen.  
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  
 

Met vriendelijke groet, 
Arts COVID-19, GGD Groningen 
 
Ons onderwijs 
Dit schooljaar zijn wij gestart in de bovenbouw met het 
werken met weektaken. Leerlingen hebben hierdoor 
meer keuzemogelijkheden wanneer ze taken uitvoeren.  
 

Deze periode stond er ook op de weektaak het werken 
over de tweede wereldoorlog. Leerlingen hebben zich 
flink verdiept in het onderwerpen, er is veel over 
gesproken en ze hebben in groepjes prachtige 
muurkranten gemaakt. Op deze manier is het ook 
goed mogelijk om diverse vakken te integreren.  
Je bent niet alleen met taal bezig, maar ook met 
geschiedenis, aardrijkskunde, rekenen, cultuur en 
muziek. Eigenlijk worden alle vakken wel met elkaar 
verbonden.  
 

Leerlingen en leerkracht vinden deze manier van 
werken heel prettig. De betrokkenheid en 
nieuwsgierigheid nemen toe en daardoor wordt leren 
interessanter en uiteindelijk gaan resultaten omhoog, 
zowel cognitief als op sociaal gebied. 
 
Montmartre 
Het bestuur heeft moeten besluiten dat het festival 
Montmartre Sellingen ook dit jaar niet doorgaat.  

 
 
 

Even voorstellen 
Sinds maart mag ik stagelopen bij OBS Op d' Esch en 
ik wil me daarom even aan jullie voorstellen.  
Mijn naam is Charlotte Ouwerkerk en ik woon sinds 
2010 met mijn man Marcel en kater Pipo aan de 
Reindersweg in Sellingen. Al sinds mijn jeugd heb ik 
voor de klas willen staan, maar door omstandigheden 
is het er nooit van gekomen. Na mijn opleiding ben ik 
per toeval ben ik in de commerciële sector 
terechtgekomen. Overigens ook met veel plezier, maar 
toch is er altijd iets blijven knagen. 
  

Door een naderende reorganisatie op mijn werk en 
corona heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken 
en ben een opleiding aan het volgen voor 
leraarondersteuner. Als ik die heb afgerond, ben ik met 
een mooi woord onderwijsbekwaam, waarna ik als zij-
instromer de PABO kan gaan doen, maar één stap 
tegelijk, want voordat het zover is volgen er nog 
diverse toetsen. 
  

Ondanks het lerarentekort hebben mijn klasgenoten 
veel moeite om een stageplek te vinden. Ik ben de 
school en met name juf Leonie enorm dankbaar voor 
hun gastvrijheid. Misschien had ik dat ook gezegd, als 
ik bij een andere groep was ingedeeld, maar ik had 
geen betere groep kunnen treffen dan de kleuters. 
 
Vrienden van OBS Op d’ Esch / Oud-papier 
De containers met oranje deksel blijven een probleem. 
Er kan geen papier in de containers met oranje deksels 
aan de weg worden gezet. De auto die wordt gebruikt 
heeft namelijk geen grijparm voor containers. Dit is al 
meerdere malen aangegeven bij de gemeente, maar 
krijgen geen enkele respons. De gemeente blijft 
vervolgens communiceren dat de containers kunnen 
worden gebruikt. Ons verzoek is echter om deze 
containers niet te gebruiken. 
 
Lekker voorlezen 
In mei gaan Tinette Bloem en Ietje Elich door met de 
wekelijkse Voorleeshalfuurtjes via Facebook Live. We 
lezen in mei voor via Facebook Live (je hoeft geen 
account te hebben om het te kunnen bekijken) op de 
volgende momenten: 

 woensdag 5 mei (10.00 - 10.30 uur) 
 woensdag 12 mei (10.00 - 10.30 uur) 
 dinsdag 18 mei (10.00 - 10.30 uur) 
 dinsdag 25 mei (10.00 - 10.30 uur) 

 


