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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

Dierendag 
14:30u. OOW-café 
IB en directie 
aanwezig  
 

Dag van de leraar 
Leerlingen vrij 
i.v.m. studiedag! 
IB en directie 
aanwezig  

Start 
Kinderboekenweek 

(verkleed op school!) 

Directie aanwezig 

    

11 12 13 14 15 16 17 

Informatieavond 
ouders groep 8  
Directie aanwezig 
 

09:00u. IB overleg 
IB en directie 
aanwezig   
 

 IB en directie 
aanwezig  

Finale 
Kinderboekenweek 

  

18 19 20 21 22 23 24 

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie   

25 26 27 28 29 30 31 

 15:30u. Training Cito 
LiB (online) 
19:30u. GMR overleg 
IB en directie 
aanwezig  

14:30u. VVE (online) 
bijeenkomst   

Schoolreisje van  
gr. 3 t/m 8 

19:30u. OR overleg  

IB en directie 
aanwezig  

Nieuwsbrief (nov.)  Halloween 

       

       

 
 

VERJAARDAGEN 
 

 10.10  Maurits Penning (groep 7) 
 27.10  Juf Jeanet 
 28.10  Milan Huls (groep 8) 

 
Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd! 

Wij wensen jullie een fantastische verjaardag! 

 
VOORUITZICHT 

 

 1 t/m 12 november zijn de eerste oudergesprekken.  
 

 15 november zijn de leerlingen om 12:00u. vrij i.v.m. een 
studiemiddag. 

 

 3 december Sinterklaasfeest op school. 
 

 9 december schoolbezoek van het bestuur van OOW. 
 

 23 december Kerstfeest op school. 

 



NIEUWSBRIEF 
oktober 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van de maand 
oktober. Veel leesplezier! 
 
Covid-19 
Zoals u in de media hebt kunnen lezen is er aan het begin 
van dit schooljaar een toename geweest van Corona 
besmettingen in het onderwijs en zijn er heel veel klassen in 
quarantaine gegaan. Gelukkig hebben we hier op school dit 
nog niet gehad en hopelijk blijft dat zo. Het kabinet heeft 
verdere versoepelingen mogelijk gemaakt. Voor ons blijft het 
toch van belang dat iedereen ‘waakzaam’ blijft en zich blijft 
houden aan de richtlijnen. We merken dat ouders, waarvan 
de zoon/ dochter wat klachten heeft, goed ‘waakzaam’ 
blijven. De maatregel dat op het moment dat een leerling 
Corona heeft de gehele klas in quarantaine moet is door het 
kabinet geschrapt. Wel wordt aangegeven dat leerlingen die 
langdurig in de buurt van deze leerling zijn geweest wel in 
quarantaine moeten. Dit laatste staat veraf van de 
schoolpraktijk, want leerlingen op een basisschool hebben 
allemaal gedurende de dag veelvuldig contact met elkaar. 
Op het moment dat een leerling in de klas Corona heeft 
zullen we de ouders van die klas informeren en vragen de 
ouders een zorgvuldige afweging te maken. Het blijft ons 
advies om uw zoon/ dochter bij ziekteverschijnselen thuis te 
houden. 
 
Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang? 
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het 
primair onderwijs en kinderopvang wordt al vanaf maandag 
20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest 
is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar 
school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur 
klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van 
de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als een 
kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 
september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. 
Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe 
allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor 
kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 
(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben 
gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. 
Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep 
of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in 
quarantaine te gaan 
 
Plein 
Samen met diverse partijen starten we de gesprekken om te 
komen tot het herinrichten van de pleinen. Binnenkort zal 
wel alvast een klimtoestel worden geplaatst en gaat de 
gemeente de zandbakken aanpakken. Ook worden er een 
aantal bomen geplaatst bij het kleuterplein.  
 
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! 
 

Website van de maand 
Wat zou er gebeuren als ik..... . Op deze site staan heel veel 
leuke proefjes die kinderen, wellicht samen met ouders, 
kunnen doen en waarbij nieuwsgierigheid wordt beloond.  
https://www.proefjes.nl/ 
 
Informatieavonden 
Doordat er wat meer versoepelingen zijn en er op school 
geen besmettingen hebben plaatsgevonden in de eerste 
schoolweken willen we graag de ouders de gelegenheid 
geven om in de klas/school een kijkje te komen nemen.   
Met het team gesproken en daar werd duidelijk dat iedereen 
het heel leuk zou vinden om ouders onder schooltijd in de 
klas te ontvangen en te laten ervaren hoe er wordt gewerkt 
en hoe leerlingen met elkaar omgaan. Een mooi moment 
voor ouders om weer eens een echte blik in de klas te 
werpen. Binnenkort ontvangt u van de leerkracht(en) een 
uitnodiging om een uurtje in de klas mee te kijken. 
 

Voor ouders van groep 8 is het van groot belang dat ze 
geïnformeerd worden over de route naar het 
vervolgonderwijs. Ouders van groep 8 nodigen wij uit op 
maandagavond 11 oktober van 19:00 tot 19:45 uur. 
Wilt u wel de passende voorzorgsmaatregelen in acht nemen 
en graag één ouder van een leerling. 
 

Het spreekt voor zich dat als u als ouder eens in gesprek wilt 
gaan met de leerkracht u altijd contact kunt opnemen met 
de leerkracht. 
 
Schoolreis 3 t/m 8  
In overleg met de ouderraad hebben we besloten dat we 
binnenkort nog een heerlijk schoolreisje kunnen organiseren 
voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Zodra dit rond is 
informeren wij u hierover.  
 
OR  
Het team heeft onlangs met de leden van de ouderraad 
gesproken en goede afspraken gemaakt hoe we de 
samenwerking verder kunnen versterken. Voor de activiteiten 
waarbij OR betrokken is zijn coördinatoren, zowel vanuit 
team als OR, aangesteld. Samen zorgen ze ervoor dat er 
vanuit draaiboeken gewerkt. Op 28 oktober hebben we het 
volgende overleg met de OR. 
 
MR    
De medezeggenschapsraad (MR) heeft meerdere keren een 
oproep gedaan in de nieuwsbrieven voor een nieuw MR-lid. 
Wij hebben één aanmelding gekregen en willen bij deze 
melden dat we blij zijn met het nieuwe MR-lid, Boukje Kruit.  
 
Studiedag 
Op onze studiedag hebben we een scholing gehad over het 
goed gebruiken en hanteren van Snappet. We kunnen wel 
zeggen dat dit een eyeopener is geweest en dat we de keuze 
die we vorig schooljaar hebben gemaakt om Snappet niet 
langer als doel in te zetten, maar als middel, de juiste keuze 
is. Soms is het goed om onderwerpen die op een andere 
manier ingeoefend kunnen worden, bijvoorbeeld door 
middel van bewegend leren of een coöperatieve werkvorm, 
dus niet langer via Snappet te doen. Tafelsommen zouden er 
eigenlijk eind groep 5 goed in moeten zitten. We oefenen 
het nu dagelijks met de leerlingen die er nog moeite mee 
hebben. Als er ook thuis dagelijks wordt geoefend met 
ouders, dan zou dat heel fijn zijn. 
 
 



Oud papier 
Het oud papier wordt zoals u gewend bent maandelijks bij u 
aan huis opgehaald. Er is in de afgelopen tijd veel verwarring 
ontstaan over het gebruik van de oranje container. Er is door 
de gemeente aangegeven dat u deze kunt gebruiken voor 
het oud papier. Maar in Sellingen lukt dat niet. In Sellingen 
kan er geen auto worden ingezet met grijparm. Als er dan 
papier wordt aangeboden in een oranje container, dan moet 
die door de vrijwilligers in de container worden getild. Dat is 
erg zwaar, vandaar ook het verzoek om de oranje container 
niet te gebruiken maar het oud papier in dozen aan te 
bieden net als voorheen. De vrijwilligers zijn u daarvoor erg 
dankbaar! Voorlopig staat er op de parkeerplaats bij school 
een extra container voor oud papier. Hier kunt u het oud 
papier zelf naar toe brengen. Dit is een extra service buiten 
de reguliere ophaalmomenten. Heeft u bekenden buiten het 
ophaalgebied? Die mogen het papier ook naar de container 
op de parkeerplaats brengen. 
  
Rabo-clubkascampagne 
De ouderraad Stichting vrienden van OBS Op d’ Esch heeft 
zich ingeschreven voor de Rabo-clubkascampagne. Het doel 
is het aanschaffen van materialen voor het gerealiseerde 
leerplein midden in school. Stemmen kan voor leden van de 
Rabobank. Je kan vanaf 4 t/m 23 oktober stemmen via de 
Rabobank app of via rabobank.nl/clubsupport. Ga daar naar 
het overzicht van de deelnemende clubs en breng je stem 
uit. Kunnen we op jouw stem rekenen? 
 
De Rijdende Popschool  
De Rijdende Popschool heeft een bijzonder concept:  
er wordt lesgegeven in de dorpen door een professionele 
bandcoach. De muziekschool komt naar de kinderen en 
jongeren toe. De bedoeling van de Rijdende Popschool is om 
het maken van muziek voor zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren toegankelijk te maken. In de bandjes wordt vooral 
popmuziek gemaakt, waarbij de liedjes door de kinderen 
uitgekozen worden, in overleg met de bandcoach. De 
rijdende popschool is er al sinds 2013, sinds 2016 wordt het 
ook in Groningen aangeboden.   
 

Er wordt gewerkt in een 11 wekelijkse cyclus, tijdens deze 
periode worden bepaalde liedjes ingestudeerd. Na deze 11 
weken kan er gestopt worden. Je kunt ook blijven en met de 
volgende serie van 11 lessen meedoen. De lessen zijn 9 euro 
p/k. Een les duurt 2 uur, alle materialen zijn aanwezig en de 
les wordt gegeven door professionele muzikanten.   
 
Muziekles 
Dit schooljaar hebben meerdere leerlingen van groep 4 t/m 8 
zich opgegeven voor de Blazersklas, die op de maandag na 
lestijd is. Heel leuk en we gaan vast over een tijdje genieten 
van de mooie muziek die ze dan kunnen maken met elkaar.  
 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek.  
Het thema van de Kinderboekenweek is “worden wat je wil” 
(beroepen) waarbij kinderen alvast kunnen dromen over 
later. Zoals aangegeven op Parro zouden we het leuk vinden 
als alle leerlingen op woensdag 6 oktober verkleed komen in 
kleding dat past bij wat zij later willen worden.  
De leerkrachten doen hier uiteraard ook aan mee! 
 
 
 
 

Oudergesprekken 
Vanaf maandag 1 november starten de oudergesprekken 
over het sociaal-emotioneel leren (SEL) van uw kind.  
U krijgt in oktober een bericht van de leerkracht(en) van uw 
kind via Parro met daarin een aantal data voor dit 
oudergesprek. U kunt via Parro een dag en tijdstip 
reserveren.  
 


