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‘Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons’ 

Stiekem hadden we allemaal wel behoefte aan deze heerlijke vakantie. We waren moe van het 
leren dat heeft plaats gevonden. Van offline lesgeven naar online lesgeven en leren én vervolgens 
nadenken over hoe dat eerst gedeeltelijk en daarna volledig weer terug moet. En dan heb ik het 
alleen nog maar over de inhoud: Wat gaan we leren? En in welke vorm bieden we het aan? 

Ook voor de kinderen werd alles anders, school werd anders en veel zekerheden zijn weggevallen. 
Niet meer iedere dag naar school, in groepjes op het schoolplein en zitten op de dezelfde plek. 
Kortom schooljaar 2019/2020 was een turbulent jaar. 

Nu de batterij weer voor iedereen is opgeladen, gaan we zo goed als mogelijk starten met het on-
derwijs zoals we gewend zijn dat te geven. We gaan ervoor zorgen dat de kinderen zich welkom 
voelen. We gaan weer werken aan de relatie met leerlingen en ouders en storten ons vooral de 
eerste 6 weken op het welbevinden van de kinderen. Dan komt de inhoud die daarop volgt veel 
beter binnen. Samen profiteren dan van een prettiger klimaat. 

Daarbij horen nog steeds een aantal beperkingen, maatregelen en uitdagingen, die zowel voor 
team, leerlingen als ouders gelden. Deze staan in het bijgevoegde protocol. 

Wij hopen dat u allemaal heeft kunnen genieten van mooie weken, zo-

dat we met positieve energie een boeiend en coronavrij schooljaar te-

gemoet gaan! Een jaar met nieuwe leerstof, een nieuwe juf of meester 

en soms zelfs met nieuwe kinderen in de klas.  

De website van de school is de bron voor informatie. Wilt u iets weten, 

zoekt u een afspraak of bent u geïnteresseerd in Eshoek zaken, dan is www.eshoek.nl de plaats 

waar u moet zoeken.  

In deze eerste nieuwsbrief hebben we aandacht voor een aantal  verschillende schoolafspraken en 

roosters, om zo op een goede manier het schooljaar te kunnen starten. We waarderen het bijzon-

der dat u zich ook conformeert aan deze afspraken en richtlijnen. Het is immers bewezen dat wan-

neer school en thuis dezelfde afstemming hebben, het kind beter presteert.  

We wensen, mede namens de ouderraad en medezeggenschapsraad alle leerlingen en hun ouders 

een plezierig en succesvol schooljaar toe.  
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Schooltijden 
Een nieuw schooljaar is altijd  even weer wennen na zo’n 
lange vakantie.  Denkt u aan onze schooltijden? Vanwe-
ge RIVM voorschriften gaan alle kinderen (ze zijn het 
inmiddels gewend) alleen naar binnen. 
 
Om 8.20 uur gaat de eerste schoolbel en mogen de kinderen via de 
daarvoor bestemde ingangsdeur naar binnen. Om 8.25 uur gaat de 
tweede schoolbel en moeten alle kinderen naar binnen. 
 
Op deze manier kunnen alle leerkrachten dagelijks de les starten om 
precies 8.30 uur. 

Nieuwe leerlingen  
In het nieuwe schooljaar komen de 
volgende nieuwe leerlingen: 
Casper, Evalyn, Anna en Lyon gaan 
naar de Vlindertuin én  
Linde, Chaja en Annemijn  komen in het Konijnenhol. 
Per 1 september komt Sophie ook in het Konijnenhol. 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd op De 
Eshoek toe. 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwach-

ten op: 1 september  2020 



Wegwijs in de school onderbouw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegwijs in de school middenbouw 

 

 

 



Wegwijs in de school bovenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groep 8a 
Meester Gerben 

Groep 8b 
Juf Mariska en 
juf  Hendrika 

Groep 7a 
Juf Gitte en juf Dieuwerke 

Groep 6 
Meester Marcel en juf 
Greta 

Groep 7b 
Juf Harriët en juf Greta 

Hoofdingang  
Groepen  
6 en 7 

Groepen 7 

Trapopgang 
rechts 

Kantoor PIT 
 (PrimAH ICT Team)  

Groep 6 

Trapopgang 
links 

Grote plein 
Ingang groepen 8 

Via de trap 



Gymnastiek 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan elke dag naar het speellokaal (inpandig) voor spel of gymnastiek. De kleuters gymmen in 
hemd en onderbroek. Bij goed weer wordt dit vervangen door buitenspel. 
De overige groepen gymmen in de sporthal (naast de school) of bij goed weer op de sportvelden (naast de school). De gym-
lessen worden verzorgd door de vakleerkracht Patrick Beek. Voor de gymnastieklessen (3 t/m 8) heeft ieder kind een gym-
pakje of een gymbroek met een stevig T-shirt nodig en eventueel gymschoenen. Wilt u erop toezien dat uw kind bij gym kle-
ding draagt die stevig, veilig en niet aanstootgevend is? Wilt u verder de spullen voorzien van naam en meegeven in een tas? 
Dit voorkomt verlies of beschadiging. 
Vanaf groep 5 kleden jongens en meisjes zich afzonderlijk van elkaar om (aparte kleedkamers). Vanaf groep 6 wordt er ook 
na het gymmen gedoucht. Hiervoor nemen de kinderen een handdoek mee.  

Gymrooster schooljaar 2020-2021 

maandag Groep 3 
Groep 4a 

Groep 4/5b 

dinsdag Groep 5a 
Groep 6 

Groep 7a en 7b 
Groep 8a en 8b 

woensdag Groep 3 
Groep 4a 

Groep 4/5b 

donderdag Groep 5a 
Groep 6 

Groep 7a en 7b 
Groep 8a en 8b 

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) 

 

Logopedie op De Eshoek 
De logopedist van GGD Drenthe komt op school langs voor logopedische screening. Kinderen uit groep 1 t/m 8 kunnen hier-
voor aangemeld worden. Ouders van kinderen uit groep 1 en 2 ontvangen de Vragenlijst Logopedie. U kunt deze lijst invul-
len via www.mijnkinddossier.nl. U kunt hierop inloggen met uw DigiD. U ontvangt een brief per post zodra er een vragenlijst 
voor u klaarstaat. 
Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst wordt bepaald of uw kind onderzocht wordt door de logopedist. U ontvangt 
hierover bericht via www.mijnkinddossier.nl. De leerkracht kan uw kind, na overleg me u, ook aanmelden voor een scree-
ning. De logopedist beoordeelt o.a. de taal, spraak en mondmotoriek. Na afloop ontvangt u bericht via 
www.mijnkinddossier.nl. Bij bijzonderheden belt zij met u. 
Vragen? 
Heeft u vragen over de spraak- taalontwikkeling van uw kind? Dan kunt u mailen naar 
v.van.de.kolk@ggddrenthe.nl. 
U kunt het hele schooljaar door bij de logopedist terecht voor vragen over de spraak- 
taalontwikkeling van uw kind. 

http://www.mijnkinddossier.nl
http://www.mijnkinddossier.nl
http://www.mijnkinddossier.nl
mailto:v.van.de.kolk@ggddrenthe.nl


Veilig en gezond naar school 

Posters en spandoeken met ‘De scholen zijn weer begonnen’ hangen nu overal. Een geheugensteuntje voor automobilisten om 

rekening te houden met schoolgaande kinderen en aandacht te vragen over ons verkeersgedrag. De verkeerscommissie van De 

Eshoek vindt verkeersveiligheid belangrijk. Wij streven daarom naar veilige en overzichtelijke verkeersstromen naar de 

schoolomgeving waarin het voor iedereen mogelijk is om daar op een veilige en gezonde manier invulling aan te geven. Met na-

me tijdens de haal- en brengtijden is het verkeer rond school vaak druk en chaotisch. Om dit te realiseren brengen we een aan-

tal punten onder de aandacht.  

Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school 
Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het ver-
keer. 
Neem ruim voldoende tijd om uw kind naar school te brengen 
Door te laat van huis te gaan, worden er vaak onnodige risico’s in het verkeer genomen. 
Houdt u aan de geldende verkeersregels 
Stopverbod voor de hoofdingang van school  
Niet fietsen op de stoep 
Geef rechts voorrang 
Snelheidslimiet 
Parkeer uw auto op de daarvoor aangewezen plaatsen 
Ook als u uw kind even wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en  
niet ‘even’ in de bocht, bij een kruispunt of dubbel voor andere auto’s etc.  
Op de grote parkeerplaats naast de sporthal is plaats genoeg.   

 
Het gebied rondom school is gemarkeerd als schoolzone.  
Wij vragen u rustig te rijden en wees altijd bedacht op het feit dat kinderen in het verkeer onvoorspelbaar zijn. Volwassenen 
hebben een voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de ver-
keersregels en - borden. Denkt u ook aan de veiligheidsgordels! 
      
Mocht het niet lukken om lopend of op de fiets naar school te komen, maar toch met de auto, dan hebben we als verkeerscom-
missie een aantal advies rijroutes opgesteld, op basis van de verkeersstromen naar en van school. Aan iedere rijroute zijn een 
aantal parkeerplaatsen gelegen zodat de leerling(en) daar veilig uit kunnen stappen. 



Ouderbetrokkenheid 
Wij willen elkaar (leerling-ouder-leerkracht) graag ontmoeten. Dit doen we net als vorig 
jaar middels de startgesprekken. Tijdens dit gesprek gaan we op zoek naar inzicht. Inzicht in 
waar onderwijs om draait, inzicht in hoe de leerling zich op de beste manier laat ontwikke-
len en inzicht in wat daar voor nodig is. Welke onderscheidende verantwoordelijkheden 
heeft de school, de ouders en de leerling? En waar zit de overlap? Hoe geef je als school 
vorm aan gedeelde verantwoordelijkheid? Waar versterken ouders en school elkaar als het 
gaat om het zoeken naar de meest kansrijke wegen om te leren? Op deze kruispunten ont-
staan de beste gezamenlijke ideeën en nieuwe waardevolle informatie waardoor leerlingen 
zich beter kunnen ontwikkelen. We starten rondom de week van 24 augustus met de start-
gesprekken zodat we gelijk bij aanvang van het nieuwe schooljaar een goed beeld hebben 
van uw kind. Binnenkort ontvangt u via MijnSchoolinfo een uitnodiging voor de startge-
sprekken. U kunt  zich tot woensdag a.s. 12.00 uur inschrijven voor de startgesprekken. Tijdens het startgesprek wordt gelijk 
een vervolggesprek gepland. 
 
Later nodigen we de ouders en leerlingen graag uit voor de klasse visites, die gepland staat in de week voor de herfstvakantie.  
Afhankelijk van ontwikkelingen m.b.t. Corona, kan het zijn dat deze activiteit anders wordt vormgegeven of niet doorgaat. Met 
beide contactmomenten hopen we elkaar goed te leren kennen en er een basis van vertrouwen ontstaat.  

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.  

De Gouden Weken 
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, uw kinderen – onze leerlingen, in korte tijd te sme-
den en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. 
 
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor 
een goede groepsvorming en oudercontact. Leerkrachten krijgen een stappenplan aangereikt hoe ze deze gouden weken 
vorm kunnen geven. Het stappenplan omvat suggesties voor de inzet van groepsvormende activiteiten. Daarnaast wordt er 
veel aandacht besteed aan effectief klassenmanagement, de indeling van het lokaal, de indeling van een dag, schoolafspraken 
en klassenregels.  

Alle regels en afspraken die De Eshoek hanteert zijn verzameld en staan vermeld in het schoolreglement. Het schoolreglement 
is geplaatst op de website.  

 

 

Heeft u nog een vraag? 

Bel of mail 

 

Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

Schoolreizen 
De schoolreizen zijn georganiseerd. U ontvangt specifieke informatie van de leerkracht(en) over deze bijzondere en gezellige 
dag(en).  

De schoolreisdata zijn: 

24-08-2020 t/m 26-08-2020: Groepen 8 
27-08-2020 t/m 28-08-2020: Groepen 7 
04-09-2020: Groep 6 
27-08-2020: Groep 3, 4a, 5a en 4b/5b 
11-09-2020: Vlindertuin en Konijnenhol 


