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Lockdown verlengd na 19 januari 
Wellicht heeft u ook dinsdagavond voor de buis gezeten toen onze minister president Mark Rutte 
sprak. De moraal van zijn verhaal: Verlenging lockdown en basisscholen open als het veilig en ver-
antwoord is op 25 januari. De opening op 25 januari hangt af van de onderzoeken naar de Britse 
variant van het coronavirus, het aantal besmettingen in heel Nederland (die moet lager zijn gewor-
den) en de veiligheid die gewaarborgd moet zijn voor leerlingen en personeel. Iedereen zal het 
met ons eens zijn dat het belangrijk is dat basisscholen hun deuren zo snel mogelijk weer kunnen 
openen, mits dat veilig en verantwoord kan. Mogelijk komt er volgende week meer duidelijkheid. 
Zodra dat er is informeren wij u zo snel mogelijk.  

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 
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Nieuwe leerlingen 
In februari verwelkomen we 1 
nieuwe leerlingen op De Eshoek. 
 
Bryan komt in de Vlindertuin. 
 
We wensen hem een fijne tijd op 
De Eshoek. 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt zodra 
er (belangrijke) informatie verspreid 

moet worden 

Afname CITO toetsen 

Deze periode waren we anders gestart in de groepen 3 t/m 8, 
met de afname van de M-toetsen.  We nemen de LVS-toetsen 
af van Cito voor de vakken rekenen, spelling en technisch le-
zen. Vanaf groep 4 wordt ook begrijpend lezen afgenomen en 
voor de groepen 6 en 7 volgt ook nog studievaardigheden.  

Zodra we weer naar schoolgaan wordt een moment geprikt 
om deze toetsen alsnog af te nemen. Het advies op dit mo-
ment is dat de afname voor 1 maart gerealiseerd moet zijn.  

Instroomgroep "De Poezenmand" per februari 2021 
Vanaf 1 februari tot einde schooljaar formeren we een in-
stoomgroep (De Poezenmand) met startende vierjarige kleu-
ters.  
We beginnen deze groep om de andere groepen niet te groot 
te laten worden. Het voordeel is dat er meer aandacht is voor 
het startende kind, zoals leren samenwerken en sociale red-
zaamheid. Na dit half jaar krijgen die kinderen een plek in Het 
Konijnenhol of De Vlindertuin.  
Het is de bedoeling dat De Poezenmand veel gaat samenwer-
ken met de bestaande groepen en op deze manier veel van 
elkaar kan leren. Spelend leren met oudere kinderen, wat een 
voordeel blijft van heterogene groepen. 
Juf Janka Slootegraaf zal De Poezenmand dagelijks gaan bege-
leiden. 

De nieuwe leerlingen die 1 februari starten 
in de Poezenmand zijn: Victor, Max, Mar-
kus, Fileine, Hidde, Levi, Thomas, Mila en 
Lotte. 

We wensen deze kinderen en juf Janka een 
fijne tijd in De Poezenmand op  
De Eshoek. 

MR  
De MR is nauw betrokken bij de huidige situatie in het onder-
wijs. De MR komt in deze tijd vaker bij elkaar om de nieuwe 
ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de organisatie van 
De Eshoek te bespreken. De traditionele vaste 
vergaderpunten komen door de huidige situatie 
te vervallen en zullen later dit jaar weer op de 
agenda gezet worden.  

Margedag 
Voor donderdag 28 januari stond er een margedag gepland. 
Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus  heeft De 
Eshoek besloten deze margedag niet door te laten gaan. 
De leerlingen volgen deze dag gewoon de lessen. Of deze les-
sen op school of via MEET plaats vinden, is nu nog niet be-
kend.  
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Noodopvang 
We zijn super trots op Patrick (gymdocent), stagiaires Ruben , Eline, Kelt en Merel en de leerkrachten Ienke, Janka, Annet, Anita 
en Alet die vol energie en enthousiast de opvang voor onze kinderen realiseren.  
De druk op noodopvang, die we zo goed als mogelijk organiseren voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen van ouders met 
cruciale beroepen, is hoog. De moeilijke situatie wordt veroorzaakt door personeel dat 100% ingezet wordt voor lesgevende ta-
ken en er te weinig personeel beschikbaar is voor andere werkzaamheden. De Eshoek moet scherp kijken welke ouders gebruik 
mogen maken van de noodopvang voor hun kinderen en welke niet. We willen u dan ook vragen geen beroep op de noodopvang 
te doen, als u niet onder de uitzondering valt. De sectororganisatie heeft aan het ministerie van OCW gevraagd de criteria voor 
noodopvang en de lijst met cruciale beroepen nog eens tegen het licht te houden. In deze gesprekken is ook overeengekomen 
dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden: mocht het organisatorisch niet mogelijk zijn alle leerlingen op te vangen 
die een beroep doen op de noodopvang, dan mag de school hierin een eigen afweging maken en prioriteiten stellen. We hopen 
dat het zover op De Eshoek niet gaat komen, maar willen wel benadrukken dat noodopvang geen vanzelfsprekendheid is. Daar-
naast willen wij u nogmaals uitleggen dat noodopvang opvang is en geen onderwijs is. Het zorgdragen voor kwalitatief goed on-
derwijs voor leerlingen in de noodopvang is niet haalbaar en ook niet het doel van de noodopvang. 

Ouders die voor de nieuwe aangekondigde periode lockdown noodopvang nodig zijn, kunnen opnieuw de aanvraag bij de direc-
tie per mail (via MijnSchoolInfo) indienen.  

 

 

Heeft u een vraag?  

Mail het ons! 

 

 

Wilt u iets weten?  

Mail het ons! 

 

 
De Eshoek 

waar leren van en aan elkaar  

gewoon is … 

En hoe gaat het met u? 

Kunt u nog in een ontspannen sfeer uw kind ondersteunen, met uw kind gezelschapsspellen spelen, hem of haar buiten laten 

spelen om te rauzen en een balletje te trappen én er samen voor zorgen dat alles voor de volgende dag weer in gereedheid is 

gebracht? Dan is dat een dikke vette pluim waard. Maak van thuis geen school en maak van u zelf geen leerkracht, blijf die ou-

der.  

 


