Bericht directeur
Fonteintje wk 2
Alle ouders en kinderen een goed en vooral gezond nieuwjaar gewenst!
Namens alle medewerkers van de Esch
Thuisonderwijs
Op de persconferentie van 12 januari hebben we allemaal gehoord dat de lockdown verlengd
wordt tot 9 februari. Dat betekent verlenging van de periode thuisonderwijs en noodopvang
in het basisonderwijs. De komende week zal er vooral onderzoek gedaan worden naar de zeer
besmettelijke Britse variant van het virus met als oogmerk kijken of de basisscholen eerder
open zouden kunnen gaan. Wij wachten dus af hoe dit verloopt.
Volhouden dus voor iedereen, ook al zijn we het inmiddels wel flink zat.
Voor zo ver ik alles volgen kan, verloopt het thuisonderwijs goed. De meeste ouders en
kinderen kunnen goed met de systemen omgaan. De leraren leveren alles wat kan aan.
Naar wat ik hoor, zie en meelees hebben jullie allemaal goed gewerkt.
Complimenten voor jullie inzet en begeleiding als ouder. Ik heb er bewondering voor hoe
jullie alles in deze zware tijd rond krijgen!
Ook complimenten aan de kinderen dat ze zo goed meewerken en steeds weer flexibel om
gaan met alles wat tijdelijk niet mag. Vooral als tijdelijk zo lang duurt.
Geven jullie vooral meteen bij de klassenleerkrachten duidelijk aan als er zaken niet goed
lopen of als er meer uitleg nodig is. Ook als het jullie thuis niet lukt.
Technische zaken als inlogproblemen meteen melden bij de administratie.
Mayel is op dinsdag en donderdag aanwezig. administratie@deesch.nl
Zijn er tips of zorgen of vragen meld je dan bij mij: directie@deesch.nl En voor alle
onderwijszorg vragen bij Gerda: ib@deesch.nl
Het systeem met vaste inlogtijden bevalt beter en zullen we aanhouden. Er is alleen bij klas
5-6 een wijziging en uitbreiding in de tijden nodig geweest.
Ook in inlever/ophaalmoment is op één tijdstip gezet.
8.30 - 9.00 uur klas 1
9.00 - 9.30 uur klas 2
9.30 - 10.00 uur klas 3
10.00 - 10.30 uur klas 4
10.30 - 11.00 uur klas 5 11.00 – 12.00
11.00 - 11.30 uur klas 6 12.00 – 13.00
Bij deze instructiemomenten mogen een aantal gezinnen er nog beter op letten dat hun kind
dan op een rustige plek zit, zelf rustig is en broertjes en zusjes er niet bij zijn.
Inlever/ophaalmoment op donderdag 12.00 - 13.00 uur en 5-6 van 13.00 – 14.00
De kinderen kunnen naar binnen en de ouders wachten buiten.

...zien jullie de 2 verschillen ?

Noodopvang
We bieden deze lockdown alle dagen noodopvang. Een hele puzzel voor ons kleine schooltje,
vooral omdat de kinderen die komen van ons begeleiding van thuisonderwijs moeten volgen
en uitvoeren. Dat is dubbel werk.
Dankzij de inzet van iedereen is dit gelukt, hoewel de groep steeds groter wordt.
Geef je kind dus niet onnodig op voor noodopvang.
NB. Ouders van de noodopvang nog even beter letten op buiten blijven: brengen en halen bij
de voordeur.
Jaarkalender tot de voorjaarsvakantie
Met de informatie die we nu hebben rondom het virus, kunnen we alvast zeggen dat alle open
momenten sowieso vervallen. Dus Open dag, open lessen en klassen presentatie.
Ken je eventueel geïnteresseerde ouders, geef hen mijn mailadres directie@deesch.nl dan
door.
De thema-avond 9 maart met Loïs Eigenraam gaan we naar een ander jaar verplaatsen.
Klassenouder- en Leerlingoverleg gaan we uiteraard verplaatsen na de lockdown.
De klusdag van 23 januari vervalt gewoon.
Voor de 2 Boerderijschool dagen van klas 3-4 zullen we kijken of dit later nog ingepland kan
worden. De kleuterouderavond van 4 februari zal niet doorgaan.
En zelfs als we weer naar school kunnen op 12 februari zal er dit jaar geen Verkleedfeest zijn,
vanwege de lange voorbereidingstijd en ouderinzet. Als daarvoor wat kleins alternatiefs komt,
dan horen jullie dit. De kunstweek die 3 maart start kan gewoon doorgang vinden als we
weer op school zijn.
Joke Rebel

