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Lockdown verlengd 
De Rijksoverheid gaat over tot deze algemene sluiting van scholen om het aantal reisbewegingen 
van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uit-
gangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen 
draagt hieraan bij. Daarnaast is er momenteel onduidelijkheid over de Britse variant van het virus. 
Daarom kunnen de scholen nog niet open. We wachten vol spanning  de volgende persconferentie 
af. 

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 
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Rapport  
Donderdag 18 februari stond in 
de kalender gepland waarop  de 
kinderen uit groep 3 t/m 8 het 
rapport mee naar huis zouden 
krijgen. De uitreiking van het rap-
port is veranderd. 
We hebben de afgelopen weken 
voor de kinderen een rapport ge-
maakt over de periode van de 
zomervakantie tot de Kerstvakan-
tie. In deze periode hebben we de 
kinderen fysiek gezien en hebben 
we een goed beeld van ze gekre-
gen. 
Zo gauw de kinderen weer op 
school komen, delen we het rap-
port uit. 
  

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt zodra er 

(belangrijke) informatie 
verspreid moet worden 

Pauze 
Van verschillende ouders hebben wij 
vernomen dat zij het pauze moment van 
10.00 uur tot 10.15 uur te kort vinden. 
Helaas kunnen wij geen veranderingen 
aanbrengen in het tijdschema omdat 
deze strak afgestemd is op allerlei afspraken van individuele 
zorg MEET momenten en instructie momenten.  
Wat we u wel kunnen adviseren is om een aantal minuten af te 
snoepen van het zelfstandig werken voor of na de pauze.  
Op deze manier heeft uw kind net even iets meer tijd om een 
frisse neus te halen.  

1 op 1  MEET  moment 
Helaas kunnen we u nog niet melden 
wanneer wij onze kinderen weer voor 
hele dagen op school mogen verwel-
komen. We missen de leerlingen en 
willen ze graag spreken en zien. 
Daarom hebben we de volgende ontmoeting bedacht. 
In week 4 en week 5 nodigt de leerkracht alle kinderen uit 
voor een persoonlijk MEET gesprek. Dit is een kort, individu-
eel gesprekje tussen leerling en  de leerkracht.  Mocht u als 
ouder de behoefte hierbij aan te sluiten dan bent u van harte 
welkom. We willen graag weten hoe het met uw kind gaat. 
Wat vindt hij/zij leuk? Hoe voelt het om niet op school te 
zijn? Wat wordt als lastig of vervelend ervaren? Wie helpt 
met het schoolwerk?  
Via Mijn Schoolinfo krijgt u het tijdstip van het gesprek van 
uw zoon/dochter toegestuurd.  De gesprekken vinden plaats 
tijdens de zelfstandig werken momenten gedurende de mid-
dagen. Dus tussen 13.00 uur en 14.00 uur. 

Project muziek 
In de eerste nieuwsbrief van januari hebben 
we u gemeld dat er in maart  een project mu-
ziek zou gaan plaatsvinden. 
Op het moment van schrijven, gingen wij uit 
van een heropening van de scholen op 25 
januari. 
Helaas laat het heropenen van de scholen langer op zich 
wachten. We hebben moeten besluiten dit project te ver-
plaatsen naar een later tijdstip zodat het een groot succes 
kan worden. 

Nieuwsbrief Impuls 
In de bijlage treft u ook weer een Impuls nieuwsbrief aan met een 
aantal activiteiten voor basisschoolkinderen en de contactgegevens.   



 

Heeft u een vraag?  

Mail het ons! 

 

 

Wilt u iets weten?  

Mail het ons! 

Een bloemlezing van ervaringen in het thuisonderwijs 
Dan ben je al zo druk met het op orde houden van je eigen werkzame bestaan en dan mag je je kinderen ook nog gaan onderwij-
zen, met voorgeschreven huiswerkprogramma’s. De scholen doen verschrikkelijk hun best om het leuk te houden met bingo-
kaarten, afvink-top tiens, spelletjes als beloning voor weer een uitgevoerde huiswerkopdracht en ga zo maar door. Maar die ou-
ders… Een ouder heeft een bloemlezing geschrevenen over haar ervaringen met het thuisonderwijs. 
 

1. Ik heb er een dagtaak bij en beland, na het NOS Journaal van 20 uur, doodop op de bank. Een half uur later slaap ik en moet 
mijn man me wakker maken om naar bed te gaan. 

2. Ik vind het voor mijn prikkelgevoelige kind een echte vooruitgang. Zij krijgt veel minder emoties mee van anderen en heeft 
niet voortdurend de behoefte om de strijd aan te gaan met de juf. Mijn zoon zit niet voortdurend in een strak keurslijf van de 
groep/klas, maar hij kan nu gewoon in eigen tempo zijn werk afmaken. 

3. Omdat mijn kinderen niet naar vrienden kunnen, is sociaal gamen en netwerken best handig. Zo blijven ze sociaal onderhou-
den. Maar ja, voor je het weet, doen ze niet anders. En het is nu nog legaal ook. 

4. Soms voel ik me aan de keukentafel een beetje een politieagent. Zijn ze allemaal aan het werk? Soms wil er een naar zijn 
eigen kamer, omdat hij daar rustiger kan werken. Maar ja, doet ‘ie dan zijn werk nog wel of gaat ‘ie toch weer gamen? 

5. Ik heb het gevoel dat ik er zelf ook nog weer een hoop bij leer. Als ik een antwoord op een vraag van mijn kinderen niet 
weet, zoek ik het even op via Google. 

6. Ik denk erover om straks in het najaar ook naar het Malieveld te gaan. Werkdruk? Ja, met één kind heb ik het al razend druk. 
Dan die meesters en juffen, met 30… Stel je voor. Ik zal nooit meer zeggen dat het vast wel meevalt met die werkdruk in het on-
derwijs. 

7. Wij kunnen elke avond uit eten, thuis. Mijn zoon doet een opleiding tot chefkok. Maar omdat hij nu tijdens zijn stage niets 
kan doen, heeft hij gevraagd of hij elke avond thuis mag koken. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Aan mijn gewicht ga ik wel 
weer werken na de crisis. 

8. Ik ontwikkel allerlei nieuwe vaardigheden thuis. Pedagogische, didactische, positief  waarderen, leidinggeven, orde houden, 
samenwerken. 

9. Ik ben in vijf weken tijd ict- en digitaal vaardiger geworden dan in de vijf jaar hiervoor. Ik kan nu skypen, zoomen, meeten en 
met Teams werken. Ik wist niet eens dat er zoveel variaties bestonden. 

10. Wij hebben thuis een vierdaagse werkweek ingevoerd. Na zo’n gezamenlijke inspannende week voor het hele gezin is een 
lang weekend welverdiend. In het weekend doen we dan ook nog eens veel meer leuke dingen samen, zoals spelletjes en een 
taart bakken. Ho ja, en huisnummerbingo. 

Ingewikkelde tijden 
We beseffen ons dat deze periode een pittige tijd is. De kinderen moeten thuis aan 
het werk gezet worden en zitten gezinnen dicht op elkaar, terwijl ouders zelf ook 
hun werk gedaan moeten zien te krijgen. Dat vraagt veel van iedereen!  
We willen alle ouders op het hart drukken: neem in deze bizarre tijd vooral de rust 
en ruimte om een manier te vinden die voor jullie gezin werkt. Jullie taak is bijna 
onmogelijk, dus wees niet te streng voor jezelf en elkaar. Ook op school lukt het 
niet altijd om aan al het werk toe te komen. Overleg bij zorgen met de leerkracht 
van uw kind.  
 
Ouders, blijf ons op de hoogte houden van hoe het gaat 
en voel je vrij om ons feedback te geven. Wij zijn nooit 
uitgeleerd, en zeker in deze tijd is er een hoop te ontwik-
kelen! We wensen al onze leerlingen en hun ouders veel 
sterkte en gezondheid toe en hopen hen snel weer ‘in 
real life’ op school te kunnen ontvangen!  
 


