
 
 
 
 
 
 

 

Studiedagen 

Vrijdag 24 September en maandag 27 September hebben wij studiedagen. De kinderen hebben deze dag vrij. 
Deze dagen gaan wij ons verdiepen in en onderzoeken wat EDI voor ons kan betekenen en hoe wij dat in onze lessen 
en passend bij onze onderwijsvisie en de schoolontwikkeling naar onderwijs in units kunnen inzetten.  
 
 
EDI  in het kort: 
Een instructieles start met het activeren van voorkennis. De leerkracht zorgt er bij het activeren van voorkennis voor, 
dat hij/zij de kinderen vraagt wat ze al over het onderwerp weten in het algemeen. Het doel van activeren van 
voorkennis is om álle kinderen te activeren, álle kinderen na te laten denken. De belangrijkste fase van een les is de 
instructiefase. Hierin wordt de leerstof aangeboden aan de kinderen. Er bestaan drie vormen van instructie: 
uitleggen, voordoen en hardop denken.  Tijdens de les verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de 
kinderen: ‘Ik doe het voor, wij doen het samen, jij doet het zelf.’  
De fase van begeleide inoefening is de fase van ‘wij doen het samen’ en vormt de brug tussen de lesfasen van 
instructie en zelfstandige verwerking. 
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Mijnplein kinderen in actie 
 

Vorig schooljaar hebben de kinderen allerlei 

klusjes gedaan om geld op te halen voor het 

Ronald McDonaldkinderfonds. Hiermee 

ondersteunden de kinderen de homeride  

van Team  Luttenberg. Het geld dat de 

kindceren bij elkaar hadden geklust werd 

tijdens de Koningsspelen aan Anita Veurink 

en Ludo Zwakenberg overhandigd. De Stichting Christelijk Primair Onderwijs 

Salland (voorheen steunstichting mijnplein) heeft de actie van de kinderen 

zeer gewaardeerd.  Deze stichting ondersteunt inspirerende acties van 

kinderen van de mijnpleinscholen met een extra donatie. Het is dus voor en 

door kinderen! 

Woensdagavond 1 september heeft Anita Veurink tijdens de mijnpleinlezing 

met als thema “Wat beteken jij voor en ander?” een persoonlijke en 

inspirerende presentatie. Zij vertelde over de homeride, het Ronald McDonald 

Kinderfonds, de reden van hun actie en de bijdrage van de kinderen van de 

Esmoreit. Daarna ontving zij uit handen van 

de voorzitter, dhr. René Vrijhoef, een cheque 

van € 1250,-- . Dat geld zal z.s.m. worden 

overgemaakt naar het Kinderfonds. 

 
 
 

Belangrijke data 

24 September 
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28 t/m 1 
Oktober 
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 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



De lesafsluiting vindt plaats aan het eind van de 
les, dus na de zelfstandige verwerking. Hierbij 
controleert de leerkracht niet alleen of kinderen 
de leerstof hebben begrepen, maar is er ook 
aandacht voor de werkhouding 
 

 
COVID-19 
Het schooljaar was net twee weken ‘oud’ en er moesten helaas al kinderen in quarantaine. 
Hiermee vragen we ook direct weer veel van de flexibiliteit van de kinderen, ouders en leerkrachten. 
Wij zijn blij dat ouders alert reageren op signalen van Corona en snel contact met school opnemen. Ook waarderen 
wij zeer hoe iedereen het meteen weer oppakt. 
Wel merken we dat dit wederom veel organisatie en flexibiliteit vraagt van de kinderen, de ouders en de 
leerkrachten. 
Mocht in een groep een kind 1 à 2 dagen thuis zijn, bijvoorbeeld in afwachting van een test of de uitslag van de test, 
dan zal, zeker in unit 1 en 2, geen onderwijs op afstand worden georganiseerd. Wel kan de leerkracht u enkele tips 
geven wat u met uw kind kunt doen. 
In unit 3 en 4 zijn de kinderen zelfstandiger en kunnen zij zelf inloggen voor oefenstof en het volgen van instructies. 
De leerkrachten streven er naar dat het onderwijs op afstand zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.  
Voor alle units geldt: Zit uw kind in quarantaine en is het dus langer afwezig dan een dag of twee, dan zal de 
leerkracht er naar streven om onderwijs op afstand voor uw kind te organiseren vanaf  de tweede dag van 
afwezigheid. 
 

Muziek in unit 3 
Maandag 6 september hebben we in unit 3 onze eerste proeftuin les gehad. We hebben kennis gemaakt met de 
muziek meesters van slagwerk en gitaar. En straks aan het eind van alle lessen hebben we een orkest.  
De komende 2 weken zijn er nog introductielessen. We hebben nog twaalf lessen en 17 januari is laatste les en om 
9.45 tot 10.30 is er ook een concert. Tegen die tijd kijken we wat we kunnen regelen, zodat ouders ook mee kunnen 
genieten.  
Groetjes van de kinderen uit Unit 3  (Dit is getypt door Jacob en Levi M.) 
 

Klaar! 

Yes, de verbouwing is klaar. De BSO zit weer op zijn eigen plek en 
Kinderopvang Doerak is verhuisd! 
Na een lange en intensieve verbouwing hebben wij onze intrek 
genomen in het voormalig kleutergebouw van basisschool Esmoreit. 
Wat zijn wij ontzettend trots op ons nieuwe onderkomen! Alles is 
nieuw, fris en voldoet volledig aan de wettelijke veiligheidseisen.   
Inmiddels draaien wij al 3 weken in het nieuwe gebouw en dat bevalt 
ons meer dan goed! Zijn jullie nieuwsgierig geworden? 
Loop dan gerust eens langs en neem een kijkje door de ramen. Zodra 
het weer kan qua corona-maatregelen, bent u ook weer van harte 
welkom in het gebouw. 

Kinderopvang Doerak biedt opvang aan voor kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 4 jaar. Wij zijn nu geopend op maandag, dinsdag en 
donderdag. 
Op deze dagen bieden wij ook flexibele opvang aan. Bent u op zoek 

naar opvang op andere dagen? Dan kijken we naar de mogelijkheden. 
Geef dit gerust bij ons aan of neem contact op met het centraal bureau van Kinderopvang KOOS. U kunt hen 
bereiken op telefoonnummer: 0572-360185.  
U kunt ook contact opnemen met de locatie-coördinator van Doerak: Leonie Grootemarsink. Haar telefoonnummer 
is: 06-30305873. 
 



 
 



 


