
 

 
 

dinsdag 15 december 2020 
 

Nieuwsbrief schoolsluiting m.i.v. woensdag 16 december 2020 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Schoolsluiting 
Het nieuws lekte al  een beetje uit en het gonsde al door de school. Gisteravond werd het een feit. De 
minister-president kondigde een totale lockdown aan. Voor de Esmoreit betekent dit dat de school dicht is 
vanaf woensdag 17 december t/m zondag 17 januari 2021. 
De leerkrachten zullen woensdag, donderdag en vrijdag de onlinelessen voor na de Kerstvakantie 
voorbereiden. Hiervoor heeft school ook een plan van aanpak klaarliggen. 
 

We willen u vandaag alvast de volgende zaken laten weten. We zullen u gedurende de schoolsluiting 

regelmatig informeren. 

 

Noodopvang  

School verzorgt noodopvang voor woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18 december en vanaf 4 januari. 

Door ouders met vitale beroepen kan noodopvang gevraagd worden. We gaan ervan uit dat ouders die 

gebruik maken van deze opvang zelf goede afwegingen maken. Is de opvang écht nodig en weegt de 

opvang op tegen de risico’s van verdere verspreiding van het Coronavirus? Als in een gezin één ouder een 

cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. 

Ook willen we aangeven dat de leerkrachten vanuit huis of school druk zijn met het geven van onderwijs 

op afstand. 

In de brief vanuit de gezamenlijke schoolbesturen en kinderopvang in Salland vindt u hier ook informatie 

over. 

Wilt u ons een mail sturen wanneer u écht genoodzaakt bent om gebruik te maken van noodopvang voor 

uw kind. Dan weten wij bijtijds dat wij uw kind(eren) kunnen verwachten. Graag zo spoedig 

mogelijk mailen naar: esmoreit@mijnplein.nl én ook naar het mailadres van de leerkracht.  

 

Devices in bruikleen vanaf groep 3 

Voor kinderen is het prettig als ze bij het contact met de leerkracht of groep de beschikking hebben over 

een device met camera. Een andere optie is een mobiel met camera of een computer. Niet alle gezinnen 

zullen beschikken over voldoende digitale middelen. Net als in de eerste Corona-lock-down is het mogelijk 

om een device van school in bruikleen te krijgen. 

Aangezien wij niet voor alle kinderen een device hebben, willen wij eerst de vraag en noodzaak 

inventariseren. Wanneer u echt een chromebook nodig heeft kunt u dit verzoeken via het mailadres: 

ict.esmoreit@mijnplein.nl. 

Ouders die in aanmerking komen voor een chromebook krijgen daar spoedig bericht over. Zij kunnen de 

chromebooks op maandagochtend 4 januari op school ophalen. Voor het ophalen van een Chromebook 

moet getekend worden door een ouder of verzorger.  

 

 

 

 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 
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 Als team zullen we er alles aan doen om het afstandsonderwijs opnieuw zo goed mogelijk vorm te geven 

en op orde te houden. Echter ook wij kunnen niet in de toekomst kijken en kunnen veel wederom niet 

voorzien. We vragen hiervoor uw begrip. Laten we samen blijven zorgen voor elkaar, oog hebben voor 

elkaar en elkaar sterker maken!  

 
2020 
Terugkijkend is 2020 een jaar dat we niet snel zullen vergeten.  
Op 16 maart gingen de scholen i.v.m. Covid-19 dicht. Ongelooflijk snel waren zowel leerkrachten, als 
kinderen als ouders gewend aan het onderwijs op afstand. 
Na een korte periode van gewenning, was er wekelijks en vaak vaker online contact tussen leerling en 
leerkracht. Uitgeverijen zorgden ervoor dat al het digitale lesmateriaal ook buiten school voor iedereen 
beschikbaar was. Chromebooks konden worden geleend en er werden zelfs enkele chromebooks gratis 
beschikbaar gesteld. Toch was iedereen weer blij dat op 11 mei de schooldeuren weer open gingen. 
Bij de start van het huidige schooljaar 2020-2021 leek het de goede kant op te gaan. Helaas gebeurde dat 
niet. Sinterklaas kwam daardoor online op school, voor de kinderen was het feest daardoor gelukkig niet 
minder. Zowel de Sint als de kinderen genoten van het feestje.  
Gisteravond werd duidelijk dat de scholen wederom hun deuren moesten sluiten. 
Hierdoor geen fijne Kerstviering op school en een toch wat abrupte en vreemde afsluiting van 2020. 
Wij spreken de verwachting uit dat we elkaar, gezond en wel, weer mogen ontmoeten op school op 18 
januari 2021. 
 
Ook leuk nieuws 
In deze tijd is er ook leuk nieuws. 
Dinsdag 22 december is Ellen Rippe 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ellen wilde dit na de kerstvakantie 
op een bescheiden wijze vieren. Dit schuift door de schoolsluiting op. Wij zullen haar t.z.t. in het zonnetje 
zetten.  
 
Via deze weg willen wij Claudia alvast bedanken voor de goede wijze waarop zij de gymlessen heeft 
verzorgd tijdens het verlof van Kristel. Zodra de scholen weer opengaan geven Kristel en Claudia samen de 
gymlessen. Claudia bouwt dan in enkele lessen af en op deze wijze  groeit Kristel er weer mooi in. 
We wensen Kristel een goede start. 
Voor de kinderen is er, zodra de scholen weer open gaan , dus nog gelegenheid om een goed afscheid voor 
Claudia te houden. 
 
Ellen Neppelenbroek gaat na de Kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Vanaf 18 januari ( na de 
schoolsluiting) zal Mieke Steenhuisen haar vervangen. Zij zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief aan u 
voorstellen.  
Ook Judith ( muziekleerkracht) gaat in januari met zwangerschapsverlof. Zij zal worden vervangen door 
Vera Kortekaas. Ook Vera zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief voorstellen. Vera zal in januari al enkele 
lessen meelopen. 
 
 
 

Wij wensen iedereen ondanks de maatregelen 
fijne Kerstdagen en een 

hoopvol en gezond 2021. 
Team Esmoreit 


