
  
  

 

  

Nieuwsbrief maart 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u alweer de nieuwsbrief van maart 2022. 
 
Wat gaat een jaar toch snel! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en kunnen we weer 
goed van start met volle klassen. 
 
Veel leesplezier! 

 

Agenda  

 

 

 

 

  

woensdag 2 maart 2022 donderdag 7 april 2022  
 Studiedag I De leerlingen zijn vrij!  Studiemiddag I De leerlingen om 12:00u. vrij!  

dinsdag 8 maart 2022 
    MR + OR overleg 

vrijdag 15 april 2022 
   Goede vrijdag I Leerlingen vrij! Verjaardagen 

Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd! Wij wensen jullie een fantastische verjaardag! 

maandag 21 maart 2022 maandag 18 april 2022 woensdag 2 maart 2022 donderdag 10 maart 2022 
  Studiedag voor directie    Tweede paasdag I Leerlingen vrij!  Jelte uit groep 2 is jarig!  Sarah uit groep 4 is jarig! 

dinsdag 22 maart 2022 vrijdag 22 april 2022 dinsdag 8 maart 2022 woensdag 16 maart 2022 
  Studiedag voor directie en ib   Koningsspelen  Gwen uit groep 7 is jarig!  Thijmen uit groep 4 is jarig! 

 woensdag 27 april 2022 
 Koningsdag en start meivakantie! 

  

    



   
  

 

 
 

Corona  
Helaas hebben we de afgelopen periode toch ervaren dat er 
behoorlijk wat Covid-19 besmettingen zijn geweest, zowel onder 
leerlingen als personeel. Laten we hopen voor ons allemaal dat het 
ergste nu achter de rug is en we de komende maanden weer wat 
meer lucht en ruimte kunnen krijgen, zodat we langzamerhand weer 
alles kunnen doen op school wat het leuk maakt voor leerlingen en 
teamleden. 
 
 

Inspectiebezoek 
Op dinsdag 15 februari is de inspectie van het onderwijs bij ons op 
school geweest in het kader van thema-onderzoek. In alle groepen is 
een les-observatie uitgevoerd om zicht te krijgen op de leskwaliteit in 
het onderwijs. Na deze observaties zijn wij in gesprek gegaan met 
inspectie om de bevindingen te delen. Het was een prettig bezoek en 
inspectie heeft aangegeven dat de kwaliteit van de lessen goed is. De 
leerkrachten geven op de juiste wijze instructie de leerlingen zijn 
taakgericht aan het werk en ook ziet inspectie dat aan het eind van de 
werkopdracht de les wordt geëvalueerd. Ook fijn om te vernemen is 
dat er volgens inspectie een team met potentie is en de school verder 
kan groeien. Dat gaan we ook zeker doen!  
 

Schoolplein 
Hierbij wil ik nader informeren over de stand van zaken rond het 
schoolplein. 
 

Nadat we het conceptplan hebben gemaakt voor de schoolpleinen 
gaan wij nu verder in overleg met het Gebint, KIWI en de gemeente. 
In deze fase moet duidelijk worden wat er precies gedaan moet 
worden en wie dat gaan doen. Wij hopen nog steeds dat in 2022 de 
pleinen gereed zullen zijn. We houden u op de hoogte! 
 

 
 
 

 
 
 

Nieuwe leerlingen  
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. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten! 
 

Rekenen  
Fijn om te zien dat steeds meer ouders samen met hun kind ook 
thuis oefenen met rekenen.  
 

Als school vinden wij het van belang dat het rekenniveau verder 
omhoog zal gaan. Zoals u weet staat niet langer alleen Snappet 
centraal, maar benutten we steeds meer andere methodieken en 
tastbaar materiaal. Ook de methodiek die Cito hanteert en die totaal 
anders is dan Snappet leren wij de leerlingen aan, met als uiteindelijk 
doel dat ze eind groep 8 optimaal kunnen presteren en uit kunnen 
stromen naar het voortgezet onderwijs op het juiste niveau.  
Zeker de tafels zijn essentieel onderdeel van het rekenen. Begin 
groep 6 moeten de leerlingen de tafels beheersen. Als dat niet het 
geval is ontstaan er achterstanden. Dat laatste willen we neem ik aan 
allemaal niet. Het is niet nodig namelijk. In het belang van uw kind is 
het echt zaak dat we samen zorgen dat ze veel oefenen. Dat mag 
best op de ouderwetse manier, zoals u de tafels zelf ooit hebt 
geleerd. Onderstaande website van de maand kunt u ook gebruiken. 
Kunnen wij op u rekenen? 

Website van de maand 
De website van de maand is: https://www.tafelsoefenen.nl/ 
 

Filosoferen leer je op Op d’ Esch! 
Hebben dieren eigenlijk humor? Zo maar een filosofische vraag waar 
we met onze leerlingen over spreken.  Kunnen we vervolgens 
onderzoeken of toch bewijzen dat dieren humor hebben dan zijn we 
ook alweer bezig met wetenschap en techniek. Leuk om iedereen zo 
enthousiast te zien. 

 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Op dinsdagavond 8 maart om 19:30u. staat er weer een MR overleg 
gepland. Wij zullen u in de nieuwsbrief van april een update geven over 
de stand van zaken binnen de MR.  
 

Ouderraad (OR) 
De deuren gaan nu letterlijk weer open.... wat fijn! Nu de maatregelen 
omtrent corona zoveel mogelijk opgeheven zijn, hopen we nu weer wat 
mooie uitjes voor de kinderen te mogen plannen! 
 

Afgelopen week hebben de leden van de OR weer bij elkaar gezeten 
om weer de toekomstige schoolreisjes, actie paaseitjes en dergelijke te 
bespreken. Begin Maart hebben we samen met de juffen en meesters 
een overleg om dit verder te bespreken en te plannen. We hopen dat 
we met elkaar een leuke gezellige tijd tegemoet gaan! 
 

Bestellingen 
Wij hebben budget vrijgemaakt voor alle groepen. Iedere groep kan de 
komende weken extra materialen aanschaffen voor inrichting van de 
klas en leermiddelen, zodat de leerlingen nog meer materialen kunnen 
benutten om te leren. Ook hebben we al wat nieuwe materialen op 
school binnen die aansluiten om bij leerlingen nieuwsgierigheid te 
bevorderen en te leren onderzoeken.  
 

Inrichting van de school 
Wij hebben een mooi budget beschikbaar om de hal en ons speel- en 
leerlokaal fraai vorm te geven. Ons boodschappenlijstje staat al een 
tijdje klaar, maar door leveringsproblemen hebben we een tijd moeten 
wachten. Alles is nu besteld en we verwachten dat we binnenkort de 
ruimtes kunnen inrichten.  
 

 


