
NIEUWSBRIEF 
juli 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli.  
Veel leesplezier! 
 
Schooljaar 2020-2021 is alweer voorbij en namens het 
team wil ik iedereen een hele fijne vakantie wensen.  
 
Volgend schooljaar zullen we hopelijk zien dat er 
minder ‘beperkingen’ zullen zijn en dat wij u ook weer 
in de school kunnen begroeten. Komend schooljaar 
starten wij ook met maandelijkse koffie-ochtenden 
voor ouders en hopen u dan ook te mogen begroeten. 
 
Gelukkig hebben we in de laatste weken, samen met 
de leerlingen, nog een aantal leuke activiteiten kunnen 
uitvoeren. Hiervoor bedanken we uiteraard ook de 
inzet van de OR-leden! 
 
Donderdag 8 juli hebben wij het schooljaar mooi 
afgesloten en kan iedereen van een welverdiende 
vakantie genieten. We hebben afscheid moeten nemen 
van onze groep 8 leerlingen. Na een fantastische dag 
in het Veenpark en het trampolinepark zijn ze 
teruggekomen op school en hebben daar, samen met 
de begeleiders, een mooie avond en korte nacht 
doorgebracht. De volgende ochtend moesten ze wel 
vroeg uit de veren, want de Oud-Hollandse 
spelletjesdag, georganiseerd door groep 8, stond op 
het programma. Vrijdag om vier uur zijn ze weer op 
school gekomen en hebben, samen met het team, 
genoten van de barbecue. Het laatste uur van de 
avond hebben ze, samen met hun ouders, op een 
mooie manier afscheid kunnen nemen van hun school. 
Het was een hele fijne en hechte groep. Zeker weten 
dat ze klaar zijn om de volgende stap in hun leven te 
zetten. Vast en zeker zien we ze volgend schooljaar 
nog wel eens langskomen. Als groep 8 afscheid neemt, 
dan nemen we ook afscheid van een aantal ouders. Wij 
bedanken de ouders voor hun betrokkenheid in de 
afgelopen jaren. 
Maandag 23 augustus zien wij elkaar weer! 
 
Informatie volgend schooljaar 
De nieuwe verkorte informatiegids 2021-2022 evenals 
de jaarkalender kunt u binnenkort vinden op onze 
website. In de kalender ziet u een overzicht van alle 
vakanties, vrije dagen en activiteiten.  
Zodra we aanvullingen hebben, verneemt u dat via de 
nieuwsbrief. Tevens zal de jaarkalender vanaf 
aankomend schooljaar ook worden opgenomen 
binnen de app van Parro.  

 

 
 
 
AGENDA 

 
vrijdag 2 juli 2021 

 Afscheid groep 8 
 

donderdag 8 juli 2021 
 Alle groepen naar Tenaxx 
 

VERJAARDAGEN 
 

zaterdag 10 juli 2021 
 Jesse Huls (groep 3) 
 

maandag 19 juli 2021 
 Daniëlle Kiers (groep 5) 
 

donderdag 22 juli 2021 
 Maik Alting (groep 6) 

 
dinsdag 27 juli 2021 

 Tom Johannes (groep 1) 
 

woensdag 28 juli 2021 
 Martijn Schuring (groep 7) 

 
vrijdag 30 juli 2021 

 Nadia Komduur (groep 8) 
 

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

 



Gymrooster 2021-2022 
 Groep 3/4/5 op maandag 12.15u. - 13.05u. en 

op dinsdag 08.30u. - 09.15u.  
 Groep 6/7/8 op maandag om 13.10u. - 14.00u. 

en op dinsdag 09.15u. - 10.00u.  
 
Belangrijke data aankomend schooljaar 

 2 september zijn de leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag. 

 5 oktober zijn de leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag. 

 18 oktober t/m 24 oktober herfstvakantie. 
 
Coop Doekoe scholenactie 
De actie “ Coop Doekoe scholenactie” heeft 250 euro 
voor de school opgebracht.  Hiervoor hebben we 
buitenmaterialen kunnen aanschaffen.  
 
Onlangs hebben we trouwens ook alle fietsen en 
karren vervangen en staan er voor de kleuters weer 
prachtige karren en fietsen klaar.  
 
Nationaal Plan Onderwijs (NPO)  
Zoals u hebt vernomen heeft het kabinet besloten om 
de scholen de komende twee jaren van extra middelen 
te voorzien om de leerachterstanden, gerelateerd aan 
de pandemie, tegen te gaan. Als school hebben we een 
schoolprogramma geschreven. Aan de hand van onze 
analyses is in beeld gebracht waar wij extra inzet op 
moeten en willen plegen. Dit is besproken met het 
team en met de MR van de school. Dit plan hebben wij 
ingediend bij ons bestuur en we verwachten dat we 
door inzet van extra formatie en middelen ons 
onderwijs verder kunnen verbeteren.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Zoals via Parro al is aangegeven heeft de OR besloten 
om de vrijwillige ouderbijdrage, welke in juni wordt 
geïnd, te verlagen. Dit heeft alles te maken met het feit 
dat door de pandemie veel activiteiten geen doorgang 
hebben kunnen vinden.  
 
Medezeggenschapsraad 
Onze MR heeft nu in de oudergeleding twee ouders en 
wil graag een derde ouder erbij. Mocht u interesse 
hebben dan vertellen wij u graag meer.  
 
Bibliotheek 
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van 
Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste 
verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op 
een telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg de 
leukste e-books en luisterboeken met de gratis online 
Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de 
bibliotheek. 
 
 

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van 
kinderen extra groot vanwege achterstanden door de 
lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie 
extra belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online 
Bibliotheek-app! 
 
ANWB verkeersplein 
De afgelopen weken is er door meer dan 300 scholen 
gestreden om een ANWB Verkeersplein. En werden er 
meer dan 120.000 stemmen uitgebracht! Vorige week 
heeft de Adviescommissie van het ANWB Fonds de 
inzendingen besproken en daarbij is er gekeken naar 
het aantal stemmen en de motivatie van de school. 
Vrijdag heeft de Adviescommissie uit deze inzendingen 
in iedere provincie één winnaar gekozen. Helaas zijn 
wij dat dus niet geworden. 
 
Welkom op school  
In juli kunnen we Lizzy Kruit (groep 1) en Aiden 
Koymans (groep 2) verwelkomen.  
In augustus kunnen we Tess Potze (groep 1), Dinand 
Zijnge (groep 1) en Phylicia ten Holt (groep 1). 
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! 
 


