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Weer naar school! 
Het hoge woord is eruit:  maandag 8 februari aanstaande gaan alle leerlingen na weken afstands-
onderwijs aan de keukentafel, hun eigen tafel en stoel in de klas weer bezetten. De meeste kin-
deren zullen dolblij zijn om elkaar en zeker ook de meester en/of juf weer in het ‘echt’ te zien.  
 
De impact van corona op ons onderwijs en onze leerlingen houdt iedereen terecht bezig. De sector 
buigt zich over vraagstukken zoals continuïteit, maar ook over impact op de kwaliteit en de mate 
waarin verschillen tussen leerlingen mogelijk groter worden.  
Het ministerie van OCW heeft  afgelopen woensdag  een document gepubliceerd waarin de extra 
maatregelen en adviezen voor de heropening worden beschreven. Deze extra maatregelen en ad-
viezen zijn door de PO-Raad, in samenspraak met vakbonden en andere partners, verwerkt in de 
protocollen.  
 
De Eshoek heeft een protocol opgesteld, die u  tegelijkertijd met deze nieuwsbrief ontvangt. We 
willen u met klem vragen om dit protocol goed door te lezen.  Wij houden ons aan de afspraken 
welke in dit protocol te lezen zijn. Wanneer we samen voor deze afspraken gaan, houden we coro-
na onder controle. 
 
Met veel plezier gaan we maandag van start, wellicht met extra veel plezier vanwege de winter die 
in aantocht is. Echt winterweer met forse sneeuw is de voorspelling. Het team van  De Eshoek 
wenst iedereen daarom een fijn weekend. Geniet!  

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijn-
schoolinfo. 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt zodra 
er (belangrijke) informatie verspreid 

moet worden 

Voorlezen door groep 8 
Doordat we nu al geruime tijd afstandsonderwijs verzorgen aan de kinderen , bedenken we steeds nieuwe vormen van onder-
wijs. Een voorbeeld uit de praktijd door juf Hendrika uit groep 8b. 
 
In het kader van de nationale voorleesdagen heeft zij met groep 8b zelf een verhaal bedacht/geschreven. De leerkracht gaf twee 
zinnen, waarna de leerlingen een voor een nieuwe zin toevoegde. Het resultaat is bijgeschaafd en uitgebreid tot een verhaal dat 
paste bij het thema van de voorleesdagen. 
Vervolgens hebben een aantal kinderen uit 8b dit verhaal voorgelezen in andere groepen. Vincent heeft in de Meet voorgelezen 

bij juf Hetty. Jonathan heeft bij bij juf Claartje in de Meet voorgelezen. Olivier heeft voorgelezen bij juf Marjon en Roan heeft 

voorlezen bij meester Albert-Jan.  

Een mooi initiatief van juf Hendrika passend bij de slogan van de Eshoek: waar leren van en aan elkaar heel gewoon is. 

De Poezenmand van start 
 

Maandag start ook de derde kleutergroep in De Eshoek, omdat anders de andere twee 
groepen te groot worden. Juf Janka Slotegraaf gaat De Poezenmand begeleiden. We 

wensen de kinderen en juf Janka heel veel plezier. 



Maandsluitingen 
Helaas kunnen de maandsluitingen de ko-
mende tijd niet doorgaan vanwege corona. 
We hebben daarom  besloten  de groepen 
die aan de beurt zouden zijn te verdelen 
over de maanden die nog gaan komen.  
Mits de corona crisis dit natuurlijk toestaat. 
 
 

Nieuw ouderportal 
Onlangs is ons ouderportal Mijnschoolinfo overgenomen door Social Schools. Social 
Schools is een portal met vergelijkbare functionaliteit. We kunnen als school (groeps)
berichten naar ouders sturen, foto’s en video’s met u delen en oudergesprekken plan-
nen. Ook heeft Social schools een handige app waarmee u ook op uw telefoon makkelijk 
toegang heeft tot de berichtgeving van school.   
Omdat Mijnschoolinfo na de voorjaarsvakantie al stopt, moeten we op zeer korte termijn 
overstappen naar dit nieuwe portal. Op dit moment zijn we druk bezig met de inrichting 
en de bijscholing van het personeel. Binnenkort (waarschijnlijk in week 6) zult ook u een 
activatiemail ontvangen op het mailadres dat bekend is bij de school.   
We zijn ons ervan bewust dat dit erg ongelukkig samen valt met de periode van het 
thuisonderwijs. Om de overgang toch zo soepel mogelijk te laten verlopen, zult u ten 
tijde van de activatiemail ook een handleiding van ons krijgen waar stap voor stap wordt 
uitgelegd wat u moet doen om uw nieuwe account te activeren.  

Lieve ouders 
 

Wees niet bezorgd over schoolwerk en 
schoolresultaten. Wij pakken het gewone onderwijs 

weer op zodra het kan en geven leerlingen de 
hulp die zij nodig hebben. Dat is onze superkracht. 
Wat wij niet kunnen is het ongedaan maken van  

stress die deze tijden geven. 
Dus voor nu vragen wij u: Wees kalm. Wees sterk en 

zorg voor vrolijkheid en plezier. 
Geen enkel kind loopt voor. Geen enkel kind loopt  

achter. Uw kinderen zijn precies  daar waar ze zouden  
moeten zijn. 

 
Team o.b.s. De Eshoek 


