
 

 
 

Uitleen chromebooks 
De ouders die een chromebook te leen hebben aangevraagd krijgen daar vandaag bericht over.  Als u dit bericht 
heeft ontvangen kunt u maandag 4 januari 2021 tussen 8.30 uur en 10.00 uur  een chromebook komen halen. 
Dit ophalen dient wel door een ouder te gebeuren, aangezien er voor het lenen getekend moet worden. 
Mocht u nog geen chromebook hebben aangevraagd, dan kunt u dat nog steeds doen. Dit kan via 
ict.esmoreit@mijnplein.nl Wel zal in de vakantieperiode dit mailadres niet dagelijks worden gecontroleerd.  
Uiterlijk zondag 3 januari krijgt u een reactie. Mocht u dan geen reactie hebben gehad, dan kunt u 4 januari even 
contact opnemen met school. 
 

Even voorstellen 
Graag wil ik mij in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Mijn naam is Mieke Steenhuisen en vanaf halverwege januari 
zal ik juf Ellen Neppelenbroek gedurende haar zwangerschap vervangen in groep 4.  
Ik woon samen met mijn man in het buitengebied van Deventer. 
Ik sta al mijn hele werkende leven met veel plezier voor de klas. Mijn hart ligt bij het lesgeven in de onder- en 
middenbouw.  
Ik vind het erg leuk om in zo'n mooie omgeving en in zo'n leuk dorp op jullie school te mogen werken.  
Vorige week heb ik gelukkig al even kennis kunnen maken met de kinderen en enkele collega's op school. De 
kennismaking met u zal in deze rare Corona tijd anders zijn dan normaal, maar dat gaat vast goed komen.  
Voor nu wens ik u fijne feestdagen toe in goede gezondheid en hopelijk tot ziens in januari.  
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 Belangrijke data 
Schoolsluiting 
Het was een vreemde laatste schoolweek van het kalenderjaar. 
De school is gesloten t/m zondag 17 januari. Mocht de school toch eerder open 
mogen, dan zullen wij u dat z.s.m. laten weten. 
Intussen hebben de leerkrachten de materialen en lessen voorbereid voor na de 
Kerstvakantie. Ook hebben we de noodopvang georganiseerd.  
 
We hebben er alles aangedaan om het onderwijs op afstand, de noodopvang en 
de uitleen van chromebooks zo goed mogelijk te organiseren. We beseffen ons 
terdege dat de schoolsluiting ook van ouders en de kinderen veel vraagt. 
Met begrip en zorg voor elkaar zullen we samen wederom  goed door deze 
schoolsluiting-periode heen komen. 
 

noodopvang 
School verzorgt noodopvang vanaf 4 januari 2021. Ouders met een vitaal beroep 
kunnen deze noodopvang aanvragen. Hiervoor dient u een mail te sturen naar 
esmoreit@mijnplein.nl. Ook vragen wij u deze mail naar de leerkracht(en) van 
uw kind(eren) te sturen, zodat zij ook meteen op de hoogte zijn. 
In het weekend van 2 en 3 januari zal de mail op esmoreit@mijnplein.nl worden 
gelezen en krijgt u uiterlijk 3 januari bericht. 
We ervaren dat de ouders zeer zorgvuldig afwegen of zij gebruik willen maken 
van de noodopvang. Dat waarderen wij zeer. Dit heeft er tot nu toe ook voor 
gezorgd dat elke aanvraag voor noodopvang ook gehonoreerd kon worden. 
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Schoolhandbal 
Normaalgesproken sturen we voor de kerstvakantie de aankondiging voor het schoolhandbaltoernooi. Voor 2021 
staat dit gepland op 20 februari. Helaas gooit Covid-19 ook bij dit evenement roet in het eten.  
Rob van Egmond (schoolsportraad) heeft contact gehad met ons en een aantal andere betrokken partijen. Helaas is 
het niet haalbaar om het handbaltoernooi in februari door te laten gaan. We gaan nog kijken of dit wel op een later 
moment te organiseren is. Hierover zullen we later nog van ons laten horen.  
 
Hierbij wens ik jullie namens de schoolhandbalcommissie fijne feestdagen ondanks de gekke tijd waarin we nu 
zitten.  
Met vriendelijke groet,  
Elke Schrijver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Wij wensen iedereen 
Fijne Kerstdagen  
en een gezond 2021 


