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Afgelopen week hebben we op De Eshoek de eerste stappen gezet om thuisonderwijs voor de kin-
deren te verzorgen. De kinderen van groep 1 en 2 zijn volop bezig het thema ‘Lente’ te verkennen 
en de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn met het opgehaalde werk inmiddels aan de slag. De komen-
de tijd kunnen alle leerlingen dus aan het werk. 

Binnen ons team en de stichting wordt het nieuws omtrent het coronavirus nauwlettend gevolgd. 
We vinden het belangrijk snel en efficiënt op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. Er wordt 
door de leerkrachten en het ICT-team van de stichting PrimAH intussen dan ook hard gewerkt aan 
het vormgeven van de volgende fase van het thuisonderwijs. Mochten de scholen na 6 april nog 
gesloten blijven, dan kunnen wij naadloos op de nieuwe situatie inspelen.  

De volgende stap in het organiseren van ons thuisonderwijs is dat de kinderen van groep 6 t/m 8 
nu ook toegang krijgen tot het COOL-Portaal. Via dit portaal hebben de kinderen toegang tot de 
software die ze ook op school gebruiken. De kinderen van groep 3 t/m 5 hadden de inlog hiervoor 
al ontvangen. Dit portaal biedt ook een prikbordfunctie waarmee leerkrachten in contact met de 
leerlingen kunnen blijven. Er kunnen zowel berichten voor de hele groep als afzonderlijke berich-
ten in worden geplaatst. Met name voor de leerlingen van de hogere groepen is dit een goede en 
leuke manier om de leerkracht vragen over de lesstof voor te leggen. 

Naast het prikbord zullen de leerkrachten ook gebruik gaan maken van Google-Meet, een functio-
naliteit voor videobellen waarbij de bellers elkaar horen en zien. Er is zelfs een mogelijkheid om 
met meerdere gebruikers tegelijk contact te hebben en dit biedt onze leerkrachten mooie moge-
lijkheden voor het beantwoorden van vragen en het geven van instructie op afstand. Uiteraard 
hebben wij veiligheid en privacy hierbij hoog in het vaandel staan. Het gebruik van Google-Meet 
gebeurt veilig binnen het 'primahkids-domein'. Onbekende gebruikers zonder primahkids-account 
kunnen dus niet deelnemen aan deze gesprekken of gebruikers vinden en uitnodigen. Bij deze 
nieuwsbrief vindt u een korte handleiding hoe u deze functionaliteit kan opstarten voor uw kind. 
Gegevens om deel te nemen aan een gesprek (‘vergadercode’) ontvangt u van de betreffende leer-
kracht. 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen wij ook het document 'Handleiding Thuisgebruik COOL-
Portaal'. Hierin staat alle relevante informatie om met het portaal te kunnen werken. Daarnaast 
stuurt de groepsleerkracht van uw kind(eren) binnenkort een bericht met daarin de inloggegevens 
om op COOL te kunnen inloggen. In verband met de AVG zullen deze gegevens per leerling indivi-
dueel verzonden worden. Wanneer voor de eerste keer wordt ingelogd, moet het wachtwoord 
worden gewijzigd. Mocht het nieuwe wachtwoord onverhoopt zoekraken, dan kan er contact met 
de leerkracht worden opgenomen en wordt er een nieuw wachtwoord gegenereerd. 

Let op: deze uitleg over het COOL-Portaal en Google-Meet  is op dit moment vooral informerend 
van aard. Wij vragen u op dit moment alleen de handleidingen vast door te nemen en, wanneer u 
van de leerkracht de inloggegevens heeft ontvangen, te kijken of uw kind toegang kan krijgen. 
Wanneer de kinderen het portaal actief moeten gaan gebruiken, ontvangt u hierover nader be-
richt.  

Mocht u logistieke of technische problemen ervaren, dan kunt u contact opnemen met de groeps-
leerkracht van uw kind(eren) of met Anja Gerding.  
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De volgende nieuwsbrief 
verschijnt zodra er 
(belangrijke) informatie 
verspreid moet worden.  

Op dit moment weet nog niemand of het na 6 april weer mogelijk is om weer naar 

school te komen. Zoals het nu lijkt, geeft het kabinet hier dinsdag 31 maart duidelijk-

heid over. 



COOL-Portaal extra informatie 
Op school werken de kinderen vanuit een leerlingportaal: COOL van Cloudwise. In dit por-
taal kan de leerkracht software klaarzetten, interessante websites toevoegen en berich-
ten versturen naar de leerling d.m.v. het ‘Prikbord’. 
Daarnaast beschikt iedere leerlingen over een eigen persoonlijke map: de Google Drive. 
Daarin kan de leerling documenten opslaan en delen met de leerkracht, en andersom kan 
de leerkracht documenten delen met de leerling(en). Handig om iets digitaal in te leveren bij de leerkracht! 
  
Omdat het COOL-portaal online te benaderen is via http://cool.cloudwise.nl , is deze dus ook thuis te gebruiken. Je hebt een 
apparaat nodig met een (Google Chrome) browser en internetverbinding.  

Thuisonderwijs  
Het kan ontzettend leuk zijn en we waarderen dat iedereen probeert om het leren op afstand mogelijk te maken, maar voordat 
we allemaal zonder omkijken doordraven naar de andere kant, willen we ook stilstaan bij uw moeilijkheden en onmogelijkhe-
den. We realiseren dat er ouders zijn die hier niet voor zijn opgeleid, die hier niet voor zijn toegerust, die moeite hebben de tijd 
te vinden en die vaak zelf ook nog (thuis) moeten werken. Met een beetje liefde, fantasie en ja, ook geduld, komt u een heel 
eind! Ter ondersteuning een bijpassende tekening van meester Marcel (leerkracht groep 6a/De Eshoek). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

We proberen u zo veel mogelijk te ondersteunen. Wanneer u een vraag hebt, mag u ons altijd mailen via Mijnschoolinfo. De 
leerkrachten van uw kind zullen proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Samen proberen we deze periode op een 
goede en positieve manier te doorstaan.  Stichting PrimAH heeft aangegeven dat we pionieren. Daar hoort bijstellen en ergens 
op terug komen ook bij. Mocht u nog aanbevelingen hebben dan mag u via Mijnschoolinfo een berichtje sturen naar Anja Ger-
ding. 

Om ouders te ontzorgen en kinderen de mogelijkheid te geven te leren, geven we een aantal 
tips. We willen geenszins reclame maken, maar willen u de mooie voorbeelden niet onthou-
den.  
 
 KRO-NCRV biedt samen met NPO Zapp de liveshow Zapplive Extra. Deze liveshow dient 

als nationale huiskamer waar kinderen hun vragen kunnen stellen en les krijgen van 
experts. Het live-programma haakt elke werkdag van 13.00 uur tot 15.30 uur aan bij 
educatieve Zapp-programma’s die gaan over onder andere biologie (de Smerige Quiz), wetenschap (Willem Wever) 
en natuur (Freeks Wilde Wereld. Tijdens de uitzending komen deskundigen middels videoverbindingen aan het woord. 
Kinderen kunnen hun vragen stellen via de site en met elkaar in gesprek gaan. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning 
en worden tips gegeven hoe je de dagen thuis het beste doorkomt. 

 Op www.nemosciencemuseum.nl (bij Thuis proefjes doen -> Ga aan de slag) kan je leuke proefjes en leerzame experimen-
ten uitvoeren. Los een kleurensudoku op, haal energie uit citroenen en maak een superbellenblaas. 

 Bol.com biedt elke week 10 kinderboeken voor 1 cent per boek aan, die te lezen of te luisteren zijn op telefoon, tablet of  
            e-reader. https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ 
 Ook via online bibliotheek kunt u gratis e-books lenen.  



Mijnschoolinfo is ons ouderportaal. Het vereenvoudigt de communicatie tussen school en 

ouders en zorgt er voor dat ouders altijd toegang hebben tot alle benodigde informatie.  

 
Heeft u een vraag? 

    Stel die ons 

 

Wilt u iets weten?  

Vraag het ons! 

Werkgroep Zorg -  Informatie 
De werkgroep zorg, bestaande uit Annet Zomers (Specialist Onderbouwd), Marcel Alberts (Specialist rekenen), Claartje van 
Maanen (Specialist taal/lezen), Nita van Dijk (Specialist (hoog)begaafdheid), Mariska Raven (Specialist gedrag) en Tineke Stelwa-
gen (Intern begeleider), besteedt in  de nieuwsbrief maandelijks aandacht aan onderwerpen en artikelen, in dit informatieblok.   
 
Deze maand gaat de informatie over:  corona en het gedrag van leerlingen 

Nu Corona en de verspreiding van het virus dagelijks onderwerp van gesprek zijn, ook in het Jeugdjournaal en waarschijnlijk ook 
in de thuissituatie, krijgen kinderen meer mee van de grote mensen dingen, dan normaal. Kinderen voelen de spanning en de 
angst die het met zich meebrengt vaak haarfijn aan, waardoor ook zij spanning en angst zullen voelen. Het is een situatie die ze 
nog niet eerder hebben meegemaakt. In het begin zijn drie weken vrij natuurlijk geweldig, tot het moment dat kinderen erach-
ter komen dat je eigenlijk zonder je vriendjes en vriendinnetjes "vast" zit thuis.  
 
Gevolg is dat de kinderen in de komende weken waarschijnlijk steeds vaker dwars gedrag zullen laten zien. Dit kan voortkomen 
uit boosheid over de situatie; niet kunnen voetballen of lekker chillen met vrienden, ook kan het angst zijn, dat ze met het te-
gendraadse gedrag een beetje camoufleren. Weet dat dit heel normaal is in de situatie waar we met z'n allen in zitten.  
 
Kinderen hebben te allen tijde behoefte aan het gevoel van veiligheid en dat gevoel dat wordt nu een beetje bij hen weggeno-
men. Het kan dus zijn dat het rooster van huiswerk af en toe te veel vraagt van het kind en dat hij of zij meer op zoek is naar 
veiligheid en geborgenheid in het gezin. Dan is het misschien voor het welzijn van het kind belangrijker om samen een boekje te 
lezen of koekjes te bakken. Even lekker samen een film kijken met een dekentje op de bank doet ook wonderen, of een heerlij-
ke boswandeling. Daarna is vaak de mindset wat veranderd en is het kind beter in staat om het schoolwerk weer op te pakken.  
 
Uiteindelijk is het gevoel van welzijn altijd belangrijker. Een kind dat goed in zijn of haar vel zit is beter in staat om te leren. 
Daarom is inzetten op dat gevoel het allerbelangrijkste. Houd uw kind goed in de gaten. U bent de eerste persoon die weet wat 
uw kind nodig heeft.   
 
Ik citeer:  
Als ik je een ding kan meegeven dan is het dit: als dit allemaal afgelopen is, is dat hoe ze zich nu voelen zal ze veel langer bijblij-
ven dan wat ze precies gedaan hebben in die 3 weken. Houd dat in gedachten iedere komende dag. 

Nieuwe leerlingen  
Jinthe is onlangs toegevoegd aan  
de Poezenmand.  
 
Wesley en Robin zijn verhuisd naar 
Annen. Robin heeft een plekje gevonden in groep 4a en  
Wesley in groep 8a. 
  
Voor jullie een hele rare start, maar hopen dat er nog een 
hele fijne tijd op De Eshoek voor jullie volgt.  

De ‘Doekoe actie’, waar we jaarlijks maar wat graag gebruik van maakten om sport- en spelmaterialen binnen te 
hengelen, wordt vanwege de coronacrisis niet uitgevoerd door de COOP.   

Voor nu:  
blijf gezond en zorg goed voor elkaar.  
 


