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Weer van start 
Klaar met 2020…en wat hebben we een hoop geleerd in dat bizarre jaar. Over onszelf, over leer-
lingen, over organiseren, over aanpassen, over online lesgeven, over wat werkelijk belangrijk is. En 
ja, het was…bizar, het leek soms uitzichtloos, het voelde hectisch, chaotisch, droevig…zeg het 
maar. Maar het was ook een jaar van nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, veranderen en een 
algehele wake-up call. Het is de nieuwe realiteit.  
Het team van De Eshoek heeft alles in gereedheid gebracht om het thuisonderwijs vanaf maandag 
4 januari te starten. Het gaat nooit in één keer goed, ook bij ons niet. Maar dat geeft niet. We hel-
pen elkaar en samen gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar in. Vanaf maandag 4 januari starten 
we met online lesgeven via Google–MEET. Graag verwijzen we naar de notitie afstandsonderwijs, 
die u 15 december heeft ontvangen. In deze notitie is alle informatie te vinden welke nodig is om 
op de juiste manier de lessen te volgen. Het lesrooster wordt ook op het prikbord gepubliceerd. 
Uw kind kan precies zien welk vak wanneer wordt gegeven. Ook brengen we graag nogmaals de 
klassenregels onder u aandacht. We wensen u de aanstaande weken veel succes! 
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Nieuwe leerlingen 
In januari verwelkomen we 
1 nieuwe leerlingen op De 
Eshoek. Puck neemt plaats 
in het Konijnenhol. 
 
We wensen je een fijne tijd 
op De Eshoek. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt zodra 
er (belangrijke) informatie verspreid 

moet worden. 

2021

Project groep 1 t/m 8 
In maart starten we op De Eshoek met een project: Meer mu-
ziek in school! Eke klas werkt gedurende de maand maart over 
muziek. We zingen liedjes, maken muziek op instrumenten en  
knutselen muziekinstrumenten. 

De leden van de ouderraad kon-
den tijdens de decembervierin-
gen gelukkig volop in actie. De 
school werd zowel tijdens het 
sinterklaas- als het kerstfeest 
vrolijk en gezellig versierd. Het 
heeft veel AAH’s en OOOH’s  
opgeleverd. Hartelijk dank daar-
voor.   



Tien tips voor thuiswerken 
Inmiddels zit Nederland nu twee weken in een lockdown. We blijven zoveel mogelijk thuis en we gaan alleen naar buiten als het 
moet of om even een luchtje te scheppen. De scholen zijn dicht en heel onderwijzend Nederland is inmiddels hard aan het werk 
om alle onderwijsactiviteiten naar de digitale wereld te verplaatsen. Hoe combineren andere ouders het thuiswerken met de 
digitale lessen van de kinderen? 
We hebben 10 tips verzameld en hopen dat u hier iets aan heeft. 
 
1. Maak een dagprogramma 
Noteer hierop alles wat de kinderen op een dag moeten doen. Van schoolwerk tot klusjes, van schermtijd tot buitentijd. Maar 
ook het moment van opstaan, ontbijten en pauzes. De planning is een leidraad. De kinderen weten goed wat wanneer komt. Na-
tuurlijk is de planning niet zo strak dat u op iedere minuut kijkt. Van 3 tot 4 naar buiten kan ook van half 4 tot half 5 worden. 
Maar het gaat erom dat er een duidelijk verloop in de dag zit en dat er voldoende tijd gemaakt wordt voor het schoolwerk. En, 
wat  ook belangrijk is, dat kinderen niet verzanden in uren gamen! 
Nog een voordeel van de planning: gebruik hem alleen op doordeweekse dagen. Daardoor is er  in het weekend ook echt een 
weekend gevoel.  
 
2. Stel een klusjeslijst op 
In elk gezin zijn er altijd wel klusjes te doen. Zo’n lijst zorgt voor meer rust, omdat er geen ruzie meer ontstaat over wie wat 
moet doen. Naast het feit dat op deze manier de hond niet vergeten wordt, de vuilnis wordt weggegooid en het konijn te eten 
krijgt, is het doen van klusjes ook weer een vast moment op de dag. Weer een stukje routine. Zodra het klusjestijd is lopen de 
grote kinderen naar de koelkast (waar de lijst hangt) en gaat iedereen aan het werk met het klusje waar zijn naam achter staat.  
 
3. Zorg voor voldoende werkplekken 
Zorg er voor dat ieder kind een werkplek heeft waar hij/zij rustig kan werken. Wanneer uw kind oortjes gebruikt, heeft niemand 
last van het geluid van de MEET. Andere huisgenoten kunnen rustig werken. 
 
4. Haal de school ook weer uit je huis 
Normaal gaat u naar school of werk en trekt u daar aan het einde van de dag de deur dicht. Of nou ja, niet helemaal natuurlijk. Er 
was altijd al huiswerk. Maar over het algemeen heb je twee plekken: thuis en werk. Dat geldt ook voor uw  kinderen! Thuis en 
school. Thuis kun je jezelf zijn en een beetje ontspannen. Althans, dat is de bedoeling. Maar nu die twee werelden in elkaar over-
lopen, is het zaak om zelf te zorgen voor enige scheiding. Wij doen dat als volgt: als we opstaan, aankleden en ontbijten is de 
eettafel nog gewoon thuis. Na het ontbijt wordt de tafel afgeruimd en komen de schoolspullen op tafel. De tafel is op dat mo-
ment de tijdelijke school. Na het laatste schoolmoment in de middag worden eerst alle schoolspullen en computers opgeruimd 
voordat we naar buiten gaan of een spelletje doen. De tafel is dan weer ‘gewoon’ thuis. U kunt een aantal planken in de boeken-
kast leegmaken voor schoolwerk, maar u kunt ook een krat gebruiken of een dienblad en hier alle schoolspullen in- of opleggen. 
Dit krat komt dan onder schooltijden tevoorschijn en wordt weer gevuld en opgeruimd na afloop. Los van het scheiden van 
school- en thuistijd houdt u zo ook alle materialen overzichtelijk bij elkaar. 

5. Maak afspraken met uw partner 
Naast de planning en de klusjeslijst die uw kinderen houvast geven, is het belangrijk om met uw partner afspraken te maken. 
Wanneer beide ouders thuiswerken, is het van belang te weten of er noemenswaardige afspraken op de planning staan.  Pro-
beer standaard bij het ontbijt  de agenda’s door te nemen en de verwachtingen die bij die agendapunten horen. Dat scheelt 
enorm in onderlinge frustraties! 

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 even stilstaan bij uw moeilijkheden en onmogelijk-
heden. 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 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 6/De Eshoek). 
We proberen u zoveel 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 wederom 
te doorstaan. 
 
In het volgende artikel vindt u 10 tips om thuis te werken. 

https://docentenleven.nl/2020/03/15/afstandsleren-wat-is-er-mogelijk/
https://www.facebook.com/docentenleven


6. Laat het los 
We doen ons best, allemaal. Heel Nederland zit in hetzelfde schuitje.  Iedereen wordt 
tijdens een belangrijke MEET vergadering wel eens gestoord door de kinderen. Een jaar 
geleden zou dit ondenkbaar zijn, maar iedereen werkt thuis. Zorg er voor dat ook uw 
microfoon uit staat.  

7. Bewaak uw grenzen 
Er komt zoveel nieuws op u af dat u gemakkelijk uw dagen kunt vullen met meer kennis 
opdoen en alles perfectioneren. Maar perfect wordt het niet. Goed is op dit moment 
goed genoeg. Als de basis staat, kunt u in de komende tijd de minder goede dingen ver-
beteren. Maar dat kan nu eenmaal niet allemaal tegelijk. 
Het risico is aanwezig dat u, als we straks wel weer naar school kunnen, allemaal overspannen zijn van deze periode. Dat lijkt ons 
ook niet de bedoeling. En laten we ook niet vergeten: we zitten thuis vanwege een virus. Dat betekent dat er mensen ziek zijn en 
steeds meer mensen ziek worden. Dat betekent ook dat u misschien ziek wordt. Het is belangrijk goed voor jezelf te zorgen en 
voldoende te slapen.  

8. Zie het positieve er van in 
Hoewel de situatie heftig is en niemand echt weet hoe lang het nog gaat duren en hoe erg het gaat worden, is het van belang 
positief te blijven. 
Door te kijken naar wat wel kan, blijft de sfeer in huis ook beter. Nee, je kunt niet meer zomaar naar buiten, naar een pretpark 
en naar de film. Maar je kunt wel een thuis bioscoopavond organiseren of een avond bordspellen doen. U heeft nu meer tijd om 
met uw gezin echt samen te zijn. Dat is misschien ook wel een mooi gegeven! 
Of wat dacht u van alles wat op ICT gebied nu ineens wel mogelijk blijkt, omdat we nu wel moeten? Het is natuurlijk jammer dat 
het nu ineens moet.  Kortom: hoe uitzichtloos en onzeker het op dit moment mag lijken, er zijn ook veel lichtpuntjes te vinden.  

9. Leg de kinderen op tijd in bed 
Dat is belangrijk voor de kinderen, want te weinig slaap is niet gezond. Ook als je misschien overdag minder doet dan normaal. 
Maar het is vooral belangrijk voor u! U zit nu de hele dag op elkaars lip. U bent veel met elkaar in een ruimte. Dus het is heel fijn 
om ‘s avonds even wat tijd voor uzelf in te bouwen. 
Leg je kinderen uit dat het geen vakantie is.  
De grote mensen zorgen kunnen op deze momenten worden uitgesproken. Er is tijd om een film te kijken. Of gewoon even niks, 
even stil een boek lezen. Kan ook heel lekker zijn na een dag met  kinderen.  

10. Houd rekening met frustraties 
Probeer de sfeer thuis goed te houden. Maar aan de andere kant: voor ons is dit een rare, 
onzekere situatie. En dat is voor kinderen niet anders! Sterker nog, zij zijn nog minder 
goed in staat om de situatie te overzien. De nieuwsberichten over zieken en doden zijn 
beangstigend. Ze missen school en hun vrienden. Verjaardagen gaan niet (of nou ja, an-
ders) door. Ineens staat hun wereld op zijn kop. Dat vraagt aandacht en tijd. Het is belang-
rijk om met uw  kinderen in gesprek te blijven en de situatie uit te leggen. Ruimte te geven 
voor vragen.  Door ruimte te geven aan het verdriet, ben je sneller weer op weg. Die frus-
traties voelen we allemaal, maar kinderen kunnen dat nog niet relativeren. Ze worden er 
vervelend van. Of boos. Het is belangrijk dit te zien en te erkennen en hier vervolgens 
ruimte voor te bieden. Met elkaar praten. En uiteindelijk weer verder gaan. Want de ze-
kerheden die we wel hebben, daar houden we ons nu aan vast!  

Wilt u iets weten? 

Vraag het ons! Blijf gezond en zorg 

goed voor elkaar 

Noodopvang 
De Eshoek staat voor de lastige opgave om naast afstandsonderwijs, ook de noodopvang van kinderen te organiseren in deze 
roerige fase. Uitgangspunt is dat de noodopvang geregeld wordt, zodat ouders/verzorgers in cruciale beroepen inzetbaar blij-
ven. De Eshoek biedt noodopvang aan, voor de kinderen van ouders/verzorgers die beiden werken in cruciale beroepen of vitale 
processen. We moeten deze regel hanteren, omdat anders de groep te groot wordt en er domweg geen personeel beschikbaar is 
om de noodopvang te begeleiden. Op dit moment worden stagiaires, samen met onderbouwleerkrachten en de vakdocent gym 
ingezet voor de noodopvang. Er is verder geen personeel beschikbaar voor de noodopvang. We hopen op uw begrip voor deze 
maatregel.  


