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Yes! Weer naar school  
Eindelijk weer samen met kinderen en collega's op school. Wat heerlijk, maar tegelijkertijd ook 
uitdagend! De kinderen hebben hun klasgenoten en hun leerkracht weer na een lange tijd ont-
moet. Kletsen, spelen, ervaringen uitwisselen, hoe was het de afgelopen tijd thuis? Welke leuke 
dingen heb je meegemaakt of waren er ook juist minder leuke ervaringen? In de korte periode tot 
de zomervakantie is er nu nog genoeg te doen. Maar we blijven vooral aandacht besteden aan alle 
emoties en belevenissen. Samen kijken wat er nodig is om kinderen zich weer veilig en op hun ge-
mak te laten voelen in de klas. Het welbevinden verdient expliciete aandacht zodat kinderen zich 
weer kunnen richten op leerprocessen. Nu de scholen weer volledig open gaan, is er een protocol 
van De Eshoek samengesteld. We hebben de maatregelen voor u omschreven in een protocol. 
Daarnaast blijft het zoals Mark Rutte aangaf tijdens de persconferentie van 27 mei jl. van belang 
om je vooral te houden aan de algemene regels, zelf na te blijven denken en vooral je gezonde ver-
stand te gebruiken. Ergens las ik: ‘Houd je aan de regels, behalve als je dat niet moet doen’. Deze 
quote is precies de regel die we in de situatie waarin we nu werken en leven nodig zijn. Samen 
houden we het dan vol.  
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Verwennen en waarderen 
Het einde van het schooljaar nadert. Voor leerkrachten worden dan vaak presentjes gehaald, 
want als u door de stad loopt liggen allemaal ‘juffen of meester’ cadeautjes in de winkels. We 
hebben besloten aan te geven dat niet meer te willen. 
Het team wordt het meest blij van alle glinsterende ogen. Het gaat niet om cadeaus, maar vooral 
om een woord van waardering, of een persoonlijk bedankje op een kaart, of een tekening van het 
kind met een boodschap en ik wilde zeggen of een high five of een boks, maar dat is helaas niet 
meer toegestaan. 
We hopen dat u zich aan bovenstaande afspraak wilt conformeren. Er ontstaat hiermee o.i. veel 
duidelijkheid en u hoeft niet meer naar een winkel te rennen een cadeau te kopen omdat ieder-
een het doet. 

Vakantierooster en Margedagen 2020-2021 
Stichting PrimAH hanteert één vakantieregeling voor alle PrimAH scholen, met de mogelijkheid om de mar-
ge uren (voor De Eshoek 40 uur = 8 dagen) naar eigen inzicht in te zetten. Echter zodanig dat ze niet, aan-
eengesloten, als extra vakantie mogen worden gebruikt. 
Het team en de MR hebben ingestemd om de margedagen te verdelen over het schooljaar en op wisselen-
de dagen per week (ma.di.wo.do.vr.). 
De margedagen worden ingezet voor vergaderingen, actieteams en/of studiedagen, waarmee we geza-
menlijk de kwaliteit van De Eshoek waarborgen. De kinderen zijn deze dagen vrij. De dagen worden ver-
meld in deze nieuwsbrief en op de jaarkalender van Mijn Schoolinfo. 
De Eshoek heeft m.i.v. 2020-2021 meer margedagen, omdat de overgang is doorlopen van traditionele 

lestijden (880 lesuren groep 1 t/m 4 en 1000 lesuren groep 5 t/m 8) naar 5-gelijkedagenmodel (940 lesuren groep 1 t/m 8) gedu-
rende de afgelopen jaren; 2018-2019-2020. 
Wettelijk hebben kinderen tijdens hun basisschooltijd recht op 7520 uur onderwijs. Het aantal uren dat kinderen te veel naar 
school gaan wordt gecompenseerd door margedagen. 
Veel vakanties zijn door de Rijksoverheid vastgesteld. De meivakantie één week, maar mag worden verlengd met een week. Daar 
maken we bij Stichting PrimAH gebruik van. Het volledige vakantierooster vindt u in deze nieuwsbrief.  



MediaMasters 
Groep 8b heeft de derde prijs gewonnen met de schooljaarcompetitie van Me-
diaMasters. Een ontzettend mooie prestatie en ook echt iets om trots op te 
zijn. De kinderen winnen hiermee het boek What the H@ck! Voor elk kind een 
boek. In dit boek gaat André de strijd aan tegen cybercriminelen, als hij er in-
eens achter komt dat hij is gehackt en als zijn gegevens zijn gewist. Hij bedenkt 
een game en het anti-hack platform Hackshield, waarmee hij andere jongeren 
wil waarschuwen. Als DarkHacker13 dit ontdekt, valt hij op allerlei manieren 
aan. André komt steeds dieper in de problemen. Iemand verstuurt heel nare 
berichten namens hem en hij wordt zelfs aangehouden door de politie. Hoe ver 
durft de onzekere en verlegen André te gaan in zijn strijd tegen deze kwaadaar-
dige hacker. 

We hopen dat je na het lezen van het boek zelf heel goed  
beschermd bent tegen hackers. 
GROEPSSAMENSTELLING SCHOOLJAAR 2020-2021 
Aan het eind van ieder schooljaar worden de klassen voor het volgende schooljaar ingedeeld. Het aantal klassen en de verde-
ling van het aantal leerlingen per klas heeft alles te maken met het aantal leerlingen op de hele school. Tijdens directie bijeen-
komsten, teamvergaderingen en MR bijeenkomsten zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de formatie, die vervolgens 
verwerkt zijn in het bestuursformatieplan. Van daaruit wordt het schoolformatieplan samengesteld. Het schoolformatieplan is 
besproken en er is nu overeenstemming bereikt met het schoolteam en de medezeggenschapsraad. Uiteindelijk geeft de  
directeur-bestuurder van stichting PrimAH zijn goedkeuring.  

De klassen voor volgend schooljaar worden als volgt samengesteld. 

Komend schooljaar start De Eshoek met 11 groepen. 
Vanwege de krimp verdwijnt er een kleuterklas; de Poezenmand. We 
starten daarom met 2 kleuterklassen. Dat betekent dat de kinderen uit 
de Poezenmand verdeeld worden over de Vlindertuin en  
het Konijnenhol. De kleuters van de groepen 2 gaan  
naar groep 3. De ouders van deze groepen worden binnenkort geïnformeerd (de 
vorm bedenken we nog) over deze wijziging en aanpassing. De andere groepen 
gaan een groep hoger maar blijven ongewijzigd. 

  
Personeel De koppeling van de leerkrachten aan  
verschillende groepen is nog niet volledig bekend. 
Leerkrachten worden zorgvuldig gekoppeld aan  
bepaalde groepen kinderen. Dit heeft te maken met  
wat de groep aan vaardigheden/kennis bezit of vraagt. 
De kwaliteit van de leerkrachten hangt nauw samen met 
specialistische kennis, ervaring in de betreffende groep 
en de voorkeur voor het jongere of oudere kind.  

In de laatste nieuwsbrief van juli hopen we de bezetting  
van het leerkrachtenkorps rond te hebben en u te  
kunnen informeren.  

Groep Aantal leerlingen 

1a/2a 

Vlindertuin 

23 

1b/2b 

Konijnenhol 

23 

3 26 

4a 25 

4b/5b 20 

5a 26 

6 30 

7a 26 

7b 24 

8a 19 

8b 20 



Digitale campagne over de eikenprocessierups en teek 
Voor de ‘Hinderlijke beestjes’ verwijst de GGD naar https://ggdleefomgeving.nl en voor de teek naar de website http://
www.wijvallennietuitbomen.nl. Op beide websites worden de klachten beschreven en worden praktische tips gegeven. Daar-
naast worden antwoorden gegeven op veel gestelde vragen. 

 

MR 
Tijdens die MR vergadering van 12 mei 2020, die volledig digitaal gevoerd is zijn de volgende onder-
werpen aan de orde geweest: 

 We zijn gestart met het uitwisselen van de ervaringen rondom deze bijzondere tijd. Afgesproken is 
dat de MR actief betrokken is bij het maken van nieuw beleid zodra er weer een aanpassing 
komt in de schooltijden en de daarbij behorende richtlijnen. 

 Er is een eerste verkenning geweest van de formatie voor volgend schooljaar. Aan de hand van de leerlingentelling is een 
weergave gegeven van het aantal groepen voor volgend schooljaar. Op advies van de MR worden de ouders van de ko-
mende leerlingen groep 3 uitgenodigd voor een informatieavond die nog dit schooljaar plaats zal vinden. Op deze manier 
hoopt de MR ouders en leerlingen iets meer duidelijkheid te geven over wat hen te wachten staat in de overstap van 
groep 2 naar groep 3. 

 De MR heeft het vakantierooster bekeken en advies gegeven over het aantal te verdelen margedagen voor aankomend 
schooljaar. 

 De is de richtlijn ouderbetrokkenheid is teruggegeven aan het team met als vraag of er over nagedacht kan worden om 
online oudergesprekken hierin wel of niet op te nemen. 

 Als laatste hebben we samen de mogelijkheden verkend met betrekking tot het houden van een inhoudelijke thema-
avond. Graag horen we van u als ouder(s)/verzorger(s) of er voorkeur is voor een bepaald thema. 

Vakantierooster 2020-2021 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 1-1-2021 

Voorjaarsvakantie 22-2-2021 26-2-2021 

Pasen 2-4-2021 5-4-2021 

Meivakantie 26-4-2021 7-5-2021 

Hemelvaart 13-5-2021 14-5-2021 

Pinksteren 24-5-2021 24-5-2021 

Zomervakantie 12-7-2021 20-8-2021 

Margedagen waarop de kinderen vrij zijn: 

21-09-2020 (ma) - 28-10-2020 (wo) - 25-11-2020 (wo) - 28-01-2021 (do) - 19-02-2021 (vr) 

06-04-2021 (di) -  12-05-2021 (v.a. 12.00 uur i.v.m. Sport- en Spelweek) - 25-05-2021 (di) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt7uuf3aHeAhWNbFAKHQSEC5UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eshoek.nl%2Fcategory%2Fmror%2Fmr%2F&psig=AOvVaw28xMmknpw_6fst66a8yGa_&ust=1540561492677067


Uitgave Rapport  
In de afgelopen weken hebben we de kinderen weinig gezien en is het daarom lastig om een rapport te maken op basis van de 
uurtjes ‘thuis-werken-aan-school-werk’. 
De groei en ontwikkeling van het kind is moeilijk weer te geven en kan niet alleen gebaseerd worden op het werk dat is ge-
maakt en ingeleverd. Registreren moet met zorg gebeuren op basis van de cyclische werkwijze: ontwikkeling observeren, inoe-
fenen, toetsen en reflecteren. En juist dát alles is op dit moment (bijna) niet mogelijk. 
We gebruiken voor het rapport daarom de informatie van de laatste registratie die in januari werd afgesloten en hebben in de 
periode tot 16 maart de observaties en toetsuitslagen gebruikt. De periode dat de kinderen weer deels naar school gingen is 
geregistreerd wat mogelijk was. Deze drie verschillende periodes samen hebben geleid tot de samenstelling van het rapport. 
Om de tijd van onze cyclische werkwijze nog enigszins te kunnen verlengen, is besloten het rapport i.p.v. 18 juni op 1 juli te ver-
spreiden. Als er op bepaalde onderdelen geen waardering is ingevuld, dan was een reële beoordeling (dat wat we weten) niet 
mogelijk in deze ongrijpbare situatie.  
We zouden alle rapporten graag weer op school ontvangen, mocht u deze nog niet ingeleverd hebben.  

Nieuwe leerlingen  
Ook in Coronatijd blijven we nieuwe leerlingen ontvangen.  
De poezenmand mag 2 nieuwe leerlingen verwelkomen:  

Mischa en Lynn. 

Voor jullie een hele rare start, 
maar hopen dat er nog een 
hele fijne tijd op De Eshoek 
volgt.  

Schoolfotograaf 
Helaas kon het fotomoment in april ook niet doorgaan.  
De komende weken is het maken van schoolfoto’s nog steeds 
niet toegestaan . We hebben daarom moeten besluiten de 
schoolfoto voor dit schooljaar 
te laten vervallen.  
We proberen  op een andere 
ludieke wijze de kinderen een 
leuk aandenken te geven aan 
dit schooljaar.  

Ouder- en Kindgesprekken 
Het RIVM heeft op basis van verschillende brononderzoeken bevestigd dat het verantwoord is de scho-
len te openen en dat het daarmee veilig genoeg is voor kinderen en voor medewerkers. Dat maakt het 
echter nog niet mogelijk dat we de geannuleerde en nog geplande ouder- en kindgesprekken met elkaar 
fysiek kunnen voeren. De groepsleerkracht maakt daarom een afspraak voor een voortgangsgesprek of 
een afsluitend jaargesprek, die alleen telefonisch of via de digitale mogelijkheden zoals Google-Meet 
plaatsvinden. 

 

 

Wilt u iets weten? 

Vraag het ons! 

Musical 
De afscheidsmusical voor de groepen 8 krijgt een andere vorm. De musical gaan we live 
streamen. Dat betekent dat de musical voor de kinderen door gaat! 

De uitvoering zal zijn op woensdag 1 juli. De tijden worden nog nader bekend gemaakt 

 
Heeft u een vraag? 

    Stel die ons 

Mijnschoolinfo is ons ouderportaal. Het vereenvoudigt de communica-

tie tussen school en ouders en zorgt er voor dat ouders altijd toegang 

hebben tot alle benodigde informatie.  
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LOT Nu de luizenpluizers niet de school in kunnen vragen we om zelf de kinderen kritisch te controleren.  
Hierbij de nodige instructie. 

Hoe herken ik een neet?  
De eitjes van hoofdluis, de neten, zijn vrij lastig te vinden. De neten zijn namelijk kleiner dan 1 mm en zijn egaal zandkleurig tot 
zwart van kleur. In blond haar zijn deze daarom niet zo duidelijk te zien. Neten lijken ook erg op roos. Roos zit echter los in het 
haar en neten kleven zich aan het haar vast. Neten worden meestal aangetroffen in de nek, achter de oren en onder de pony. 

Hoofdluis of neten gevonden? Wil je het haar controleren op hoofdluis dan kun je dit het beste doen met behulp van een lui-
zen- of stofkam met plastic tanden. Zonder deze fijne kam is de kans groot dat je een hoofdluis of neet over het hoofd ziet. 
Een netenkam met metalen tanden gebruik je niet voor de controle, maar alleen als je hoofdluis en/of neten hebt ontdekt en 
deze wilt verwijderen. 


