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COVID-19 
Maandag 19 oktober zijn de medewerkers van De Eshoek na een welver-
diende vakantie fris en fruitig begonnen. Voorzien van mondkapje en nieu-
we schoonmaakmiddelen zien we de komende periode positief tegemoet. 
De kinderen komen via de nooddeur weer binnen waarna ze via de droog-
loopmat gelijk hun handen reinigen.  Na het ophangen van jassen en tassen 
kan de les beginnen. 
De leerkrachten geven zo veel als mogelijk les vanachter ‘een toonbank’. 
Tijdens het lesgeven dragen de leerkrachten geen spatscherm, maar wan-
neer zij zich verplaatsen door school gebeurt dit wel. Al onze voorzorgsmaatregelen m.b.t. coro-
na zijn terug te lezen in de mailing van 8 oktober j.l. De huidige maatregelen, de zogenoemde 
gedeeltelijke lockdown, zullen naar verwachting in ieder geval nog tot in december duren. In af-
wachting van de persconferentie over de coronapandemie van morgenavond, denken we dat de 
basisscholen nog steeds open mogen blijven. Wel worden met ingang van 1 november de vol-
gende maatregelen toegevoegd aan ons protocol: 

 Voor (groeps)activiteiten in de school zoals bijv. maandsluiting, sinterklaasfeest geldt  dit 
te vieren met leerlingen en personeelsleden en zo min mogelijk ouder(s)/verzorger(s).  

 Er worden geen (groeps)activiteiten buiten de school zoals bijv. excursies georganiseerd. 

 Gezien de huidige ontwikkelingen wordt gevraagd zeer kritisch af te wegen in 
hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) en/of (externe) professionals in de    
school noodzakelijk is.  

Net voor en tijdens de herfstvakantie werd De Eshoek getroffen door positief geteste medewer-
kers. De herfstvakantie heeft ons waarschijnlijk geholpen om de besmetting in te dammen.  
Op dit moment zijn twee collega’s weer aan het werk. Via Mijnschoolinfo brengen wij u  telkens 
op de hoogte van de situatie en worden betrokken groepen altijd geïnformeerd over de organi-
satie van de vervanging.  
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Zet je licht aan! 
De herfstvakantie zit er weer op en de klok is een uur terug-
gezet, dat is even wennen. Kinderen zijn steeds vaker in het 
donker onderweg van en naar school. Dat maakt zichtbaar-
heid ontzettend belangrijk. Daarom besteedt De Eshoek hier 
aandacht aan, maar we vragen ook u om in gesprek te gaan 
met de kinderen en vooral zelf het juiste voorbeeld te geven. 
Want een veilige schoolomgeving, dat doen we samen!  

Stagiaires op De Eshoek 
We vinden het heel belangrijk dat er in de toekomst voldoende leerkrachten en onderwijs assis-
tenten beschikbaar zijn. Daarom bieden we studenten de gelegenheid om stage te lopen. Op het 
ogenblik lopen stage:  
Rahmon in groep 7a, Ruben in groep 8a, Kelt in groep 7b, Eline in groep 3 en Merel in groep 4a. 
We wensen hen een fijne en leerzame tijd.  

Nieuwsbrief GMR 

In de bijlage vindt u ook de 
laatste nieuwsbrief van de 
GMR.  



Nieuwe leerlingen 
In de maand november verwel-
komen we weer een aantal 
nieuwe leerlingen: 
 
De nieuwe leerlingen voor  de Vlindertuin zijn: Hugo, Sarah 
en Floris. 
De nieuwe leerlingen voor het Konijnenhol zijn: Kiet, Evy en 
Lex. 
 
We wensen jullie een fijne tijd op De Eshoek! 

Margedag 
Voor de maand november staat er weer margedag ingepland. 
Deze margedag is op woensdag 25 november.  
Het team werkt op deze dag aan inhoudelijke onderwerpen. 
Alle kinderen zijn deze dag vrij.    

Sinterklaasfeest 
We gaan het feest op De Eshoek op een andere wijze vieren. Het Sinterklaasfeest wordt op dit moemnt 
door de werkgroep, bestaande uit ouderraad- en teamleden, voorbereid. Hierdoor is het mogelijk dat 
Sinterklaas en zijn knechten vrijdag 4 december met inachtneming van de coronamaatregelen De Eshoek 
aan zal doen. Sinterklaas bezoekt de leerlingen van de groepen 1 t/m 5. De leerlingen van de groepen 6, 
7 en 8 trekken in de klas lootjes en kunnen voor het bedrag van € 5,00 een cadeau kopen.  Er mogen niet 
meer dan 3 cadeautjes gekocht worden. De ouderraad informeert de desbetreffende ouders nog over 
de wijze van het betalen van deze cadeaus. In de nieuwsbrief van december volgt opnieuw informatie 
over het Sinterklaasfeest.  
Groep  5 trekt dit jaar geen lootjes omdat we dit jaar te maken hebben met een combinatiegroep 4/5. 
Kinderen uit groep 4 krijgen elk jaar een cadeautje van Sinterklaas en daarom nu ook de kinderen van de groepen 5. Sinterklaas 
wil als kindervriend natuurlijk geen onderscheid maken.  

 
Heeft u een vraag? 

    Stel die ons 

Sint Maarten 
Dit jaar is de viering van Sint Maarten anders dan andere ja-
ren. De basisscholen hebben in samenwerking met de ge-
meente Aa en Hunze regels over dit onderwerp opgesteld. 

Onder de huidige situatie geldt dat: 
Bijeenkomsten en optochten niet zijn toegestaan. Wel is het 
voor kinderen mogelijk om in kleine groepjes langs de deuren 
te gaan. Het is dus aan de kinderen en ouders om een afwe-
ging te maken. In de Schakel verschijnt een poster (zie bijlage) 
die inwoners voor hun deur of raam kunnen plakken. Hierop 
kunnen ze aangeven of ze wel of niet mee willen doen aan 
Sint Maarten. Deze poster is bedacht door leerlingen van het 
Dr. Nassau College Gieten. 

Deze richtlijn is gebaseerd op de huidige regelgeving. Mocht 
er onverhoopt een lockdown komen, dan worden deze regels 
herzien. In dat geval kunnen we nieuwe informatie van de ge-
meente verwachten.   

We wensen jullie, en natuurlijk alle kinderen in Aa en Hunze, 
ondanks alles een fijne Sint Maarten! 

 
Neem regelmatig een kijkje 

op  

www.eshoek.nl 

 
 

De virtuele etalage van onze school,  

met als doel het goed en volledig  
informeren van ouder(s)/verzorger(s) of  

andere belangstellenden. 

BHV-nascholing  
Onze bedrijfshulpverleners (BHV-ers) hebben de nascholing 
Eerste Hulp & Levensreddende Handelingen gevolgd.  
 
Helaas kon de herhalingscursus Brand & Ontruiming, vanwe-
ge de aangescherpte coronamaatregelen, niet plaatsvinden. 


