Nieuwsbrief februari 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij deze de nieuwsbrief van de maand februari.
Veel leesplezier!

Agenda
dinsdag 1 februari 2022
 Cito M-toetsen (start in januari 2022)

woensdag 2 maart 2022
 Studiedag I De leerlingen zijn vrij!

woensdag 9 februari 2022
 Teamoverleg via Microsoft Teams

dinsdag 8 maart 2022
 MR + OR overleg

dinsdag 15 februari 2022
 GMR overleg

maandag 21 maart 2022
 Studiedag voor directie

zaterdag 19 februari 2022
 Start voorjaarsvakantie

dinsdag 22 maart 2022
 Studiedag voor directie en ib

maandag 28 februari 2022

Eerste schooldag na de vakantie!

Verjaardagen

Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd! Wij wensen jullie een fantastische verjaardag!
donderdag 6 januari 2022
maandag 24 januari 2022
 Diede uit groep 6 is jarig!
 Inne uit groep 1 is jarig!
woensdag 12 januari 2022
 Luuk wordt 4 jaar!
Welkom op onze school, Luuk.

donderdag 27 januari 2022
 Michelle uit groep 3 is jarig!
 Juf Andrea is jarig!

zondag 13 februari 2022
 Luuk-Jan uit groep 6 is jarig!

vrijdag 25 februari 2022
 Juf Nicole is jarig!

Corona

Ondersteuningsplan Raad

Medezeggenschapsraad (MR)

Ondertussen zijn de Coronamaatregelen die het kabinet
heeft genomen versoepeld en zijn quarantaine regels
aangepast. Het is fijn om te merken dat veel ouders zich
goed houden aan de adviezen, zoals de overheid heeft
gegeven, voor het onderwijs. Zoals u weet is het zeer lastig
om invallers te vinden op het moment dat een leerkracht
ziek is of thuis moet blijven wegens Covid-19. In de
onderbouw hebben we vorige week al gezien welke
consequenties dit kan hebben. Tot op dit moment hebben
we relatief gezien nog niet erg veel besmettingen gehad in
en rond de school en laten we hopen dat dit zo blijft!

Vacature van de Ondersteuningsplan Raad (OPR).
De OPR is op zoek naar ouders binnen het
samenwerkingsverband 20.01 (Groningen) om zitting te
nemen in de OPR.

De MR kreeg onlangs een vraag binnen van een ouder
betreffende de inzet van middelen die scholen hebben
mogen ontvangen ten behoeve van het verminderen van
leerachterstanden, genaamd NPO-middelen. Vanuit school is
al eerder wat informatie hierover naar de ouders van de
school gegaan, maar we willen u graag nader informeren
over de inzet van deze middelen.

Zolang er door het ministerie zelftesten naar de scholen
verzonden worden zullen wij de leerlingen van de
bovenbouw iedere vrijdag 2 zelftesten meegeven.
Fijn om te vernemen dat veel leerlingen in de bovenbouw
de test ook doen!

Als lid van de ondersteuningsplanraad draait u mee in een
enthousiaste en betrokken club mensen vanuit
verschillende scholen. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per
jaar op een goed bereikbare en centraal gelegen locatie. 3
van de 6 keer is de vergadering online. Het deelnemen aan
de ondersteuningsplanraad is vergelijkbaar met het
participeren in een (G)MR. Dus: heb je een positief kritische
kijk op het passend onderwijs bij u in de school en/of de
scholen in de regio en wilt u graag meedenken en praten
over een passend aanbod van onderwijs, neem dan
contact op met Anneke Oldenburger, secretaris van de
ondersteuningsplanraad. (a.oldenburger@oow.nl)

Alle scholen ontvangen op basis van het leerlingenaantal een
vast bedrag per leerling gedurende twee jaren. In het huidige
schooljaar is dat €700,00 en het volgend schooljaar €500,00.
Om dit ook daadwerkelijk te ontvangen moesten scholen een
plan schrijven hoe men dacht de achterstanden in te gaan
lopen en daarbij een financieel overzicht aanmaken.
Op onze school zetten we de interventies in op taal- en
rekenonderwijs en op wetenschap & techniek. Dit alles in
overleg tussen MR en directie. Een substantieel deel van het
beschikbare geld zit in personele kosten. Hiermee zorgen we
ervoor dat er genoeg tijd en ruimte is om plannen te
schrijven en uit te voeren. Daar er in het onderwijs een
personeelstekort is, was dit wel even puzzelen. Momenteel
worden meester Gert en juf Nicole voor een deel bekostigd
uit deze middelen en heeft vanaf 1 december onze IB-er
4 uren extra beschikbaar gekregen. We zijn blij dat het ons is
gelukt om voor de onderbouw iemand te vinden. Ellen
Buntjer zal de komende periode twee ochtenden per week in
de onderbouw aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-doorcorona

Mede namens de leden van de ondersteuningsplanraad,
Roel Weener
Coördinator SWV 20-01 PO

Personeel

Nieuwe leerlingen

daar zijn wij blij mee!

Heeft u of kent u een peuter, die dit jaar of volgend jaar
4 jaar wordt? Dan bent u van harte welkom om met
hem/haar een rondleiding door de school te krijgen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met Bastiaan Pieterse. Naast de kosten die aan de personele kant te zien zijn is er
ook geld gereserveerd voor scholing van personeel en geld
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten!
voor educatieve materialen. Extra leermiddelen en
uitdagende leeromgeving worden dus bekostigd via deze
NPO-middelen. Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust.

Zoals u weet is onze leerkrachtondersteuner Jeanet al
geruime tijd afwezig. Gelukkig is ze afgelopen week op
basis van arbeidstherapie weer voorzichtig begonnen. We
hopen dat ze na de voorjaarsvakantie weer geheel fit zal
zijn. Het spreekt voor zich dat de groepsleerkrachten de
ondersteuning van Jeanet hebben gemist. Sinds een aantal
weken hebben we wel twee ochtenden een vervangster en

Feesten en vieringen

Heel fijn dat we dit schooljaar het Sinterklaasfeest en de
Kerst hebben kunnen vieren. Dank aan de ouderraad voor
het mede verzorgen hiervan.

Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt er aan de ouders een vrijwillige
ouderbijdrage gevraagd. Wij hopen dat alle ouders deze
bijdrage ook dit jaar willen doen. De hoogte van het
bedrag wordt door onze medezeggenschapsraad
vastgesteld en het bedrag komt op de rekening van
Stichting Vrienden OBS Op d' Esch. Dankzij deze vrijwillige
Afgelopen november hebben wij onze voorleeskampioen
bijdrage kunnen we voor alle leerlingen activiteiten
gekozen, Roelien Luttjeboer uit groep 8 kwam als winnaar
verzorgen, zoals Sint- en Kerstfeest. Ook uitstapjes en
uit de bus. Naast Roelien zijn er nog 11 andere kandidaten
schoolreis worden bekostigd vanuit deze bijdrage. Naast
die gaan strijden om de Westerwolder Voorleeskampioen
deze inkomsten blijft het ook van groot belang dat we
2021/2022 te worden.
jaarlijks een actie uitvoeren voor extra inkomsten en
De wedstrijd gaat plaatsvinden in bibliotheek Ter Apel op
natuurlijk het oud papier blijven ophalen. Ook voor dit
dinsdag 8 maart 2022. De zaal is open vanaf 18.30 uur en de laatste geldt dat inzet van ouders van groot belang is en
aanvang is om 19:00 uur. De kandidaat mag 4 supporters
we al die ouders willen danken voor hun inzet.
meenemen als het fysiek doorgaat, mocht dit door
eventuele maatregelen rondom Corona niet kunnen dan
horen wij dat van tevoren.

De Nationale voorleeswedstrijd

Website van de maand

Wij wensen Roelien heel veel succes en we gaan met zijn
allen duimen voor haar! Zet hem op Roelien!

De website van de maand gaat over leerspelletjes van
verschillende onderdelen/vakgebieden. Zie de link:
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/wetenschap/index.
htm

Ouderraad (OR)

Vanaf nu kunnen jullie iedere maand een stukje van de OR
verwachten in de maandelijkse nieuwsbrief. Dit doen we om
jullie zo op de hoogte te houden wat we zoal doen in de OR.
Het was even spannend omtrent de coronamaatregelen of de
Sint wel op school zou komen, gelukkig kon dit toch
doorgaan en kwam de sint in stijl aan....in de koets achter een
trekker. De kinderen hebben genoten van zijn komst en zijn
allemaal verwend met een mooi cadeautje.
Na Sinterklaas zagen jullie al gauw een hele mooi grote
kerstboom op het schoolplein staan. Deze boom heeft Arjan
Schuring met trekker en kar opgehaald bij familie de Roo uit
de Beetse. De leden van de OR hebben de school in
kerstsfeer geholpen. Ook hebben de kinderen heerlijk
genoten van het kerstbuffetje van Gon's theetuintje. Warme
bladerdeeg hapjes, wraps, sandwiches in de vorm van een
kerstboom, het zag er allemaal erg mooi uit en het viel ook
wel in de smaak bij de kinderen.

