
 

 
 

 
Corona-nieuws 
In de vakantie werden we geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen: 
a. een Britse virusvariant, die op een school zichtbaar was en vermoedelijk wel door kinderen kan worden 
doorgegeven.  
b. het OMT adviseert om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten.  
    Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het Coronavirus. Het kabinet neemt dit advies          
    over. Over de praktische uitwerking volgt de komende week meer informatie.  
c. het werd definitief duidelijk dat de scholen dicht zullen zijn tot en met 17 januari.  
    Opening is dus pas te verwachten vanaf 18 januari.  
 
Op dit moment zijn de gevolgen hiervan nog niet bekend.  Op 12 januari zal duidelijk worden wat de     
situatie na deze lockdown-periode zal worden. Dat betekent voor nu dat de huidige maatregelen van kracht zullen     
blijven, maar dat we alle ontwikkelingen nauwgezet gaan volgen. 
 
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we u middels een extra nieuwsbrief informeren. 
 

KOOS-Doerak 
Namens het team van Doerak wensen we iedereen een Voorspoedig en Gezond(!) 2021. Te midden van een roerige 
periode waarin Corona ook onze locatie heeft getroffen draaien we toch op behoorlijk volle toeren met de 
noodopvang. Iedereen draagt haar steentje hieraan bij en gelukkig zijn de zieke collega’s inmiddels hersteld of aan 
het herstellen. We hopen dat de lock-down en de sluiting van de kinderopvang snel tot de verleden tijd zal behoren 
en we alle kinderen weer op onze locatie mogen ontvangen!  
 
Inmiddels is de verbouwing van het nevengebouw gestart. De planning is dat deze in ongeveer 10 weken zal worden 
afgerond. We kijken uit naar het resultaat en zullen ook u tegen die tijd -of zodra het weer kan, graag uitnodigen 
voor de feestelijke opening! 
Team Doerak 
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 Belangrijke data 
Schoolsluiting 
De scholen zijn t/m 17 januari 2021 gesloten en m.i.v. maandag 4 januari zijn 
we gestart met onderwijs op afstand. 
Kinderen krijgen online instructie soms in kleine groepjes en soms met de hele 
groep. We merken dat zowel kinderen als leerkrachten dit weer snel hebben 
opgepakt. Al gaat niets boven les op school, waar je ook al je klasgenootjes 
ontmoet. 
Ook de noodopvang is opgestart. We zien dat er wel  meer gebruik van wordt 
gemaakt dan tijdens de eerste periode, maar dat het aantal nog goed te 
hanteren is. Leerkrachten verzorgen op school en de online-instructies als de 
noodopvang. Hierbij krijgen zij wel ondersteuning van stagiaires. Toch is het 
prettig dat we ervaren dat iedereen zijn of haar best doet om de opvang thuis 
te regelen. 

 
 
  

20 januari 
1 februari 
9,10,11 februari 
 
19 februari 
 
22-26 februari 
 

Open huis o.v.b. 
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 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



Open Huis 
De gemeente heeft nieuwe ouders aangeschreven i.v.m. het aanmelden van hun kind op een basisschool. Het Open 
Huis staat gepland op 20 januari. Helaas kan dit niet doorgaan. We mogen nu geen ouders en andere 
belangstellenden op school ontvangen en rondleiden. Daarbij is rondleiden in een praktisch lege school ook niet leuk 
en krijgen nieuwe ouders en andere belangstellenden geen goed beeld van onze dagelijks onderwijspraktijk. We 
schuiven daarom het Open Huis op. 
Op dit moment is er nog geen zicht op een datum of periode waarin ouders en belangstellenden weer de school in 
mogen. Zodra dat wel bekend wordt, zullen wij u informeren over het Open Huis. 
Mocht u een ouder kennen die overweegt om zijn/haar kind aan te melden bij de Esmoreit wilt u hem/haar dan 
wijzen op bovenstaande. Uiteraard kan men altijd de school bellen voor informatie. 
 
 
 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin Raalte 
Hieronder hebben wij twee stukjes over workshops van het CJG geplaatst.  

 

Ben jij ook benieuwd naar de gouden opvoedtip?  

Gratis online workshop positief opvoeden ‘leren 

luisteren’  

Op donderdag 14 januari 2021 (deel 1) en donderdag 21 januari 2021 (deel 2) organiseert het CJG Raalte een 
gratis online workshop positief opvoeden met als thema 
‘leren luisteren’.   
De workshop wordt gegeven door Marieke Elders en Daniëlle 
Overbeek.  
Wat leer je in de workshop?  

Alle ouders maken wel eens mee dat hun kind niet luistert, 
wat erg lastig kan zijn. In deze workshop geven Marieke en 
Danielle tips die jij zelf kunt toepassen waarmee je ervoor 
kunt zorgen dat je kinderen beter luisteren.   
Inhoud workshop  

Je krijgt informatie over de oorzaken van ongehoorzaam 
gedrag, veel voorkomende valkuilen en hoe je 
ongehoorzaamheid kunt voorkomen door vooruit te plannen. 
Tijdens deze workshop krijg je tips en informatie, doe je 
nieuwe vaardigheden op en maak je een persoonlijk 
opvoedplan die je thuis kan toepassen.    
Enkele dagen voor de online workshop krijg je een werkboek 
in de brievenbus, welke je tijdens de online workshop nodig  

      hebt. Na de workshop kun je thuis aan de slag met jouw persoonlijke opvoedplan.   
Voor wie: Ouders uit de gemeente Raalte   
Wanneer: Donderdag 14 januari 2021 (deel 1) van 20.30 – 21.30 uur.  
                     Donderdag 21 januari 2021 (deel 2) van 20.30 – 21.30 uur.  
Waar:        Via Google Meet, je ontvangt een uitnodiging via de e-mail.  
Aanmelden: Voor maandag 11 januari 2021 via de aanmeldknop op de deelnemer 
      website  www.cjgraalte.nl. Let op, vol = vol (max. 8 aanmeldingen). Bij de 
aanmelding graag uw adresgegevens, e-mail en telefoonnummer achterlaten. 
Werkboeken worden thuisbezorgd.   
Kosten: Gratis  

 
 

“Die 5 
seconden- regel 
is een gouden 

tip! 
 

C. de Groot, 
deelnemer 

http://www.cjgraalte.nl/
http://www.cjgraalte.nl/
http://www.cjgraalte.nl/


 
 
 
 
 
 

 

Gratis workshop “slaappatronen ontwikkelen”  

“Eindelijk blijft hij in zijn eigen bed liggen”  

Ook benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt? Woon dan de gratis online workshop “slaappatronen ontwikkelen” bij!  
Slaap is erg belangrijk voor de gezondheid en de sfeer binnen een gezin. Daarom geeft het centrum voor jeugd en 
gezin een gratis online workshop rondom het ontwikkelen van slaappatronen.  De workshop wordt gegeven door 
Marieke Elders en Daniëlle Overbeek.  
Wat leer je in de workshop?  

Problemen met slapen kunnen een uitputtingsslag zijn voor het hele 
gezin. Als ouder kunnen je je kind(eren) helpen bij het 
ontwikkelen van een goed slaappatroon. Een paar kleine 
veranderingen maken vaak een groot verschil, zodat iedereen de nodige 
nachtrust krijgt.   

Inhoud workshop  

Tijdens deze workshop komt aan bod hoe je als ouders kunt 
omgaan met slaappatronen, enkele oorzaken van slaapproblemen en 
welke vaardigheden nodig zijn om kinderen een goed 
slaappatroon aan te leren.  
Tijdens deze workshop ga je vooral luisteren en nieuwe 
vaardigheden op doen.   
Enkele dagen voor de online workshop krijg je een werkboek in de brievenbus, welke je tijdens de online 

workshop nodig hebt. Na de workshop ben je in staat om je persoonlijke slaapplan uit je werkboek thuis uit te 

voeren!  

   

  

Voor wie: Ouders uit de gemeente Raalte   

Wanneer: Donderdag 11 februari 2021 (deel 1) van 20:30 -21:30 uur. Donderdag 18 

februari 2021 (deel 2) van 20:30 – 21:30   

Waar: Via Google Meet, je ontvangt een uitnodiging via de e-mail.  

 Aanmelden: vóór maandag 08 februari 2021 via de aanmeldknop op de website 

ww.cjgraalte.nl, let op: vol = vol (max. 8 aanmeldingen). Bij de aanmelding graag uw 

adresgegevens, e-mail en telefoonnummer achterlaten. Werkboeken worden 

thuisbezorgd.   

Kosten: Gratis   

 

“Eindelijk kan ik  

weer het 8 uur  

journaal kijken  

zonder 10 keer naar  

boven te lopen !"   

C. de Groot,   

deelnemer   


