
NIEUWSBRIEF 
juni 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij deze de nieuwsbrief van de maand juni. 
Veel leesplezier! 
 
Het bijzondere schooljaar zit er al bijna op. Enerzijds 
was/ is het een bijzonder schooljaar door Covid 19, 
maar anderzijds ook door de ontwikkeling die we op 
school hebben kunnen doormaken. Jammer dat ouders 
dit jaar niet in school een kijkje hebben kunnen nemen 
en konden zien hoe de school er nu uitziet of hoe de 
leerlingen zijn gegroeid en ze hebben leren samen te 
werken. Het lokaal van de onderbouw is nu met recht 
een krachtige leeromgeving te noemen en momenteel 
geheel in het thema “Dinosauriërs “ingericht. Wat zijn 
de leerlingen betrokken en wat willen ze veel weten 
over dit thema. Aan de muur hangt een vragenboom 
en iedere dag staat er een vraag centraal. Hebben 
Dino’s nagels en waarom? Waarom hebben veel Dino’s 
korte voorpoten? Konden Dino’s vliegen? We hopen 
dat er thuis ook veel vragen over de tafel zijn 
gekomen. Hoe meer we op school en thuis met 
kinderen praten hoe taalvaardiger en nieuwsgieriger ze 
gaan worden en dat is toch wat we allemaal willen 
bereiken? In de midden-en bovenbouw zijn we gaan 
werken met weektaken en hebben de leerlingen meer 
keuze gekregen hoe ze willen leren en wanneer ze een 
activiteit doen. Leren plannen, van elkaar leren en 
intrinsiek gemotiveerd worden is essentieel in deze tijd 
van maatschappelijke veranderingen.  
 
“Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je 
krijgen wat je altijd hebt gekregen.”  
Van wie was deze uitspraak? 
 
Ouderbijdrage 
Graag willen wij u informeren over de vrijwillige 
ouderbijdrage. Uit diverse mails blijkt dat dit niet 
geheel duidelijk is hoe dit op onze school is geregeld. 
De geheel vrijwillige ouderbijdrage wordt niet door de 
school geïnd, de school draagt geen 
verantwoordelijkheid en de school heeft dus niet direct 
de beschikking over deze gelden. U maakt de 
vrijwillige ouderbijdrage over aan de ouderraad, ook 
wel Stichting vrienden van OBS Op d’ Esch. Deze 
stichting is verantwoordelijk over de gelden en moet 
jaarlijks over de besteding goedkeuring krijgen van de 
medezeggenschapsraad (MR). Op het moment dat de 
school een activiteit wil organiseren kan de school een 
verzoek indienen bij de ouderraad.  
 
 

 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Het Nationaal Programma Onderwijs is een 
onderwijsprogramma voor de komende twee 
schooljaren om de eventueel opgelopen “Corona” 
achterstanden weg te werken. Dit zijn vooral de 
onderwerpen gericht op sociaal emotionele 
ontwikkeling, samenwerkend leren, cultuuronderwijs 
en wetenschap en techniek die we komende jaren met 
de te ontvangen middelen een impuls willen geven. Bij 
het maken van dit plan wordt de MR betrokken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 

 
woensdag 2 juni 2021 

 Start Cito E-toetsen 
 

dinsdag 8 juni 2021 
 MR overleg 

 
dinsdag 15 juni 2021 

 Sportdag voor groep 1 tot en met 8 
 

woensdag 23 juni 2021 
 Studiedag > leerlingen vrij! 

 
 

VERJAARDAGEN 
 

maandag 14 juni 2021 
 Renske Luttjeboer (groep 1) 
 

donderdag 24 juni 2021 
 Jessin Scheper (groep 1) 
 

maandag 28 juni 2021 
 Dani Kuiper (groep 1) 
 Robbin Bagerman (groep 7) 

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

 



Formatie en excursies 
Hierover hebben we alle ouders middels twee extra 
Nieuwsbrieven geïnformeerd. Meester Gert komt 
binnenkort een dag op school om een beeld te krijgen 
van onze werkwijze en de leerlingen alvast te zien. Juf 
Rowan komt binnenkort op school om van het team en 
de leerlingen afscheid te nemen.  
 
Coronaversoepelingen  
Er zijn versoepelingen aangekondigd en de opnames 
in de IC’s dalen gelukkig. Dit wil nog niet zeggen dat 
“alles” weer mag. We hebben nog steeds te maken met 
de richtlijnen en het werken in cohorten. Dit maakt 
organiseren lastig en soms met een dubbel gevoel. De 
GGD-adviezen zijn leidend voor onderwijs. 
 
Oudergesprekken 
Vanaf maandag 14 juni staan de facultatieve 
oudergesprekken gepland.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Aanstaande dinsdag 8 juni heeft de MR het laatste 
overleg van dit schooljaar gepland staan. Hierin 
bespreekt de MR onder andere het Nationaal 
Programma Onderwijs. Als u vragen of opmerkingen 
heeft voor de MR van de school kunt u een mail sturen 
naar: mr.opdesch@o2sv.nl  
 
Mobiele telefoonnummers 
Tijdens de lockdowns zijn er door sommige 
leerkrachten hun privételefoonnummers uitgedeeld 
om contact te kunnen houden. Wij zouden u 
vriendelijk willen verzoek om deze nummers van de 
leerkrachten te verwijderen. Als u contact wil met een 
leerkracht kunt u dit doen via de mail of Parro. Vanaf 
heden wordt er niet meer gereageerd op WhatsApp 
berichten van ouders naar leerkrachten.  
 
Centrale Eindtoets 
De scores van de Eindtoets van Cito van de groep 8 
leerlingen zijn binnen en alle ouders en kinderen weten 
de scores van hun kind. We zijn heel trots op alle 
kinderen! Ze hebben allemaal gepresteerd naar hun 
mogelijkheden en samen hebben ze net iets onder het 
landelijk gemiddelde gescoord. Op een school met een 
relatief kleine groep 8 is het groepsresultaat lastiger te 
bepalen. Eén van de leerlingen heeft zelfs de maximale 
score van 550 behaald. Dit is wel een bijzondere 
vermelding waard!  
 
Een eindtoets is een momentopname en zegt lang niet 
alles over een leerling. We nemen in het advies naar 
het vervolgonderwijs ook de prestaties in de afgelopen 
jaren mee, de werkhouding en motivatie, het 
leervermogen en ook wat een kind zelf wil en kan. 
Waar we vooral op hopen is dat ieder kind een 
passende plek krijgt in het voortgezet onderwijs. 

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! 
 
Schoolplein 
Ondertussen is er ook een aanvraag gedaan bij de 
ANWB voor een verkeersplein voor MFA De Zuides.  
Er was daarvoor een brinnummer nodig en dit is 
daarom in gang gezet door CBS Het Gebint. Wij hopen 
dat we voldoende stemmen binnen gaan krijgen! 
  
Stem op ons! De scholen van Sellingen willen graag 
verkeersvaardigheden oefenen op het schoolplein. 
Door te stemmen maken wij kans op één van de 12 
ANWB-verkeerspleinen. U kunt stemmen via deze link 
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/an
wb-verkeerspleinen?icp=externemedia_ekvopf-
V1_shorturl_4  
 
Ik hoop dat we hiermee een mooie start kunnen 
maken met de inrichting van een mooi en uitdagend 
schoolplein! 
 
GGD 
Met ingang van schooljaar 2021-2022 verandert GGD 
Groningen de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) op basisscholen. De verandering betreft het 
gezondheidsonderzoek van kinderen in groep 2.  
 

Dit gezondheidsonderzoek bestaat uit 2 onderdelen: 
een oudervragenlijst en een aantal lichamelijke testen.  
 

Hoe gaat het tot nu toe?  
1. De oudervragenlijst vullen de ouders thuis in. 
2. De doktersassistent van de GGD controleert bij 

alle kinderen in groep 2 het gewicht, de lengte, 
het gezichtsvermogen (ogen) en het gehoor 
(oren). Deze lichamelijke testen vinden tot de 
zomervakantie nog plaats bij jouw kind op 
school.  

 

Wat verandert er? 
 Vanaf het nieuwe schooljaar (eind augustus 

2021) roepen we kinderen rond hun 5e 
verjaardag op voor het 
gezondheidsonderzoek. Ongeacht in welke 
groep zij op school zitten.  

 Vanaf het nieuwe schooljaar nodigen we alle 
5-jarigen samen met hun ouder(s) uit om naar 
een consultatiebureau te komen. Vooral 
vanwege de jonge leeftijd van de kinderen 
vinden wij het belangrijk om ouders meer te 
betrekken bij dit onderzoek. Ouders hebben 
op deze manier meteen de mogelijkheid om 
vragen te stellen en/of zorgen te bespreken. 



 Wat betreft de vragenlijst die ouders over hun 
kind invullen: met ingang van schooljaar 2021- 
2022 gaan we gebruikmaken van de digitale 
oudervragenlijst van Jij en Je Gezondheid. Dit 
is een eenvoudige, betrouwbare vragenlijst.  
 

Wat verandert er niet?  
 Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in 

groep 7 blijft op school plaatsvinden.  
 Elke basisschool houdt een vast JGZ-team, dat 

bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige, een doktersassistent en 
een logopedist.  

 De jeugdverpleegkundige is, als eerste 
contactpersoon, bereikbaar voor overleg over 
de gezondheid en het welzijn van jouw kind.  

 

Contact  
Heb je vragen over de nieuwe werkwijze van de 
Jeugdgezondheidszorg op basisscholen? Of heb je 
andere vragen omtrent de gezondheid, ontwikkeling 
en/of groei van je kind, dan kun je natuurlijk ook altijd 
bij ons terecht. Bel gerust met GGD Groningen. Dat kan 
via 050 367 4991. Een bericht sturen via WhatsApp kan 
ook: 06 52 57 92 53. We zijn bereikbaar: maandag t/m 
vrijdag, 8.00 – 17.00 uur. 
 
 


