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Beste ouders, verzorgers, 
 

Via deze informatiebrief willen we u informeren over een aantal praktische algemene zaken voor het 
nieuwe schooljaar. Deze en uitgebreidere informatie kunt u ook vinden in onze kindcentrumgids. Deze 

zal na de zomervakantie te vinden zijn op onze website. 
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Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan horen we dat graag. 
 

 
 

 

Team Kindcentrum de Eshorst 
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Het ouderportaal 

In de periode van maandag 27 juli tot maandag 10 augustus wordt het ouderportaal klaargemaakt voor 
het nieuwe schooljaar. Vanaf dat moment is het tijdelijk niet mogelijk om in te loggen. Als u nog foto’s 

wilt downloaden van afgelopen schooljaar is het belangrijk deze voor 27 juli op te slaan.  

Vanaf 10 augustus is het ouderportaal weer toegankelijk en is alle informatie up to date.  
 

Ook in het komende schooljaar zullen we het ouderportaal gebruiken als communicatiemiddel naar u 
als ouders. We stoppen met ingang van schooljaar 2020-2021 met de algemene nieuwsbrief. Algemeen 

nieuws is, naast dat het te lezen is op het ouderportaal, ook te vinden op de homepage van de website.  

Schooltijden en onderwijsuren  

Het lesrooster op ons kindcentrum is volgens het vijf-gelijke-dagenmodel, met uitzondering van de 
kleuters op de vrijdag. De kinderen van groep 1 en 2 gaan dan om 12.00 uur naar huis.  Dit betekent 

voor groep 3 t/m 8 dat iedere schooldag qua lestijden gelijk is, namelijk van 8.30 – 14.00 uur.  De 
verdeling van het aantal lesuren is gebaseerd op de wettelijke eisen: ieder kind krijgt in acht jaar 

minimaal 7520 uur les.   

Groepsindeling en -bezetting  

We starten het nieuwe schooljaar met 11 groepen.  
  

 

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Groep 1/2 a Ella Ella Heleen Heleen Heleen 

Groep 1/2b Karin Karin Karin Ellen Karin 

Groep 1/2c Carin  Carin Carin Simone G Simone G 

Groep 3 Linda Linda Melanie Melanie Melanie 

Groep 3/4 Kirsten Kirsten Janny Janny Kirsten 

Groep 4 Marlies Marlies Simone T Simone T Simone T 

Groep 5 Anneke Anneke 

Annet* 

Anneke 

 

Anneke 

Annet* 

Anneke/Annet** 

Groep 6 Marijke Marijke Marielle Marielle Marijke 

Groep 7a Hester Hester Hester Hester Mariëlle 

Groep 7b Elena Elena Elena Elena Elena 

Groep 8 Lisa Lisa Lisa  Lisa Lisa 

 

*   Vanwege de groepsgrootte is er 2 dagen in de week een extra leerkracht beschikbaar 
** Op vrijdag om en om 

Marja Heusinkveld, Ellen Verweij en Simone Groeneveld werken in verschillende groepen in het kader 

van de werkdrukregeling. Hanneke de Wit zal de eerste periode incidenteel worden ingezet, zij begin 
2021 de instroomgroep gaan draaien. 

Bewegingsonderwijs  

Voor de groepen 1 en 2 staat er dagelijks bewegingsonderwijs op het programma. Dit 
bewegingsonderwijs vindt plaats op het speelterrein van de school of in het speellokaal, waarover 

onze school beschikt. Bovendien kunnen de kleuters vrij spelen.  

Voor de gymspulletjes van groep 1 en 2 hebben wij stoffen zakken gemaakt die aan de kapstok in 
school blijven hangen. Op deze manier hebben we de gymspullen altijd bij de hand.  

 
De groepen 3 t/m 8 gaan naar de Drenthehal voor een gymles.  

Op maandag: de groepen 4 en 5 
Op dinsdag: de groepen 3, 6, 7a, 7b en 8 

Op donderdag: de groepen 3, 3-4 en 4  

Op vrijdag: 3-4, 5, 6, 7a, 7b en 8 
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Op donderdag en vrijdag worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek. Zijn 
naam is Chris van der Vossen. Hanneke de Wit geeft op dinsdagmiddag gym aan groep 3 en groep 6. 

Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan lopend naar de sporthal. Tijdens de gymnastieklessen van alle 
groepen is het zeer wenselijk om gymschoenen en gymkleding te dragen, i.v.m. de hygiëne en 

veiligheid. Gymtassen mogen door de week op school blijven hangen, maar gaan voor het weekend 

altijd mee naar huis. 
 

Algemene muzikale vorming 

De groepen 4 en 5 krijgen muziek van een vakleerkracht muziek vanuit AMDG. De leerlingen van 
groep 4 krijgen het hele jaar algemene muzikale vorming op woensdag. De kinderen van groep 5 

krijgen vanaf januari/ februari 6 lessen blazersklas. De blazers klas zal zich presenteren tijdens de 

afsluiting van het groot project (31 maart 2021) 
  

Schoolvakanties en margedagen  

In onderstaand overzicht vindt u de vakanties en extra margedagen van dit schooljaar. Op de website 
vindt u de schoolagenda. Die agenda is leidend en eventuele wijzigingen worden daar gemeld. We 

raden u dan ook aan deze agenda regelmatig te bekijken.   

 
Vakantiedagen 2020-2021  

Herfstvakantie   10 oktober t/m 18 oktober   
Kerstvakantie  19 december t/m 03 januari  

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari  

Paasvakantie  2 april t/m 5 april  
Meivakantie  24 april t/m 9 mei  

Hemelvaart  13 en 14 mei  
Pinksteren   24 mei  

Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus  
 

Margedagen  

Maandag 28 september 2020 
Maandag 8 februari 2021  

Woensdag 3 maart 2021 
Donderdag 24 juni 2021 

 

Het kan zijn dat er nog een extra margedag aan dit rijtje wordt toegevoegd. U hoort dit dan tijdig van 
ons via het ouderportaal.   

 
Vrije middagen  

Alle kinderen zijn vrij op vrijdagmiddag 18 december, vrijdagmiddag 19 februari, vrijdagmiddag 23 

april (Koningsspelen) en vrijdagmiddag 09 juli.  

Vervanging bij ziekte van leerkracht  

Bij ziekte van een leerkracht wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de leerkrachten die 

worden ingezet vanuit de werkdrukregeling. Vervolgens zullen wij een beroep doen op een 
invalkracht. Vanwege het lerarentekort zijn wij soms genoodzaakt om klassen naar huis te sturen en 

dat vinden wij buitengewoon vervelend. Vervelend omdat het onderwijsprogramma onderbroken 

wordt, maar zeker ook omdat het u mogelijk opzadelt met een probleem. Wij vinden het dan ook 
belangrijk dat u weet dat wij onze uiterste best doen om lesuitval te voorkomen en dat u weet welke 

route wij bewandelen wanneer dit onverhoopt toch het geval is.   
 

 
 

 

 



Praktische informatie schooljaar 2020-2021 

5 
 

Onze handelswijze bij ziekmelding van een leerkracht 
Bij een ziekmelding kijken wij eerst of we een leerkracht vanuit de werkdrukregeling kunnen inzetten. 

Lukt dit niet, of is deze persoon al ingezet, dan vragen wij direct een invaller aan bij een 
gespecialiseerd bemiddelingsbureau. Dit bureau benadert alle ingeschreven invallers, de leerkrachten 

uit onze eigen vervangingspool en regulier personeel dat een vrije dag heeft.  

Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan vangen we de eerste ziektedag de leerlingen op door ze 
over de andere groepen te verdelen.  

Indien er voor de tweede ziektedag ook geen invaller beschikbaar is, dan zullen we u rond 17.00 uur 
informeren dat de klas van uw zoon/dochter geen les heeft, zodat u tijdig opvang voor uw kind kunt 

regelen. In noodgevallen kunnen kinderen altijd op school worden opgevangen. 

 
Het structureel verdelen van kinderen over andere groepen is geen optie aangezien dit het onderwijs 

gedurende een schooljaar voor heel veel kinderen veelvuldig zou verstoren. Daarnaast draagt het bij 
aan een nog hogere werkdruk voor de leerkrachten en dus aan meer ziekte, meer uitval, enz.  

  
Mocht het gedurende langere tijd voorkomen dat er geen inval voor dezelfde klas is, dan zullen we via 

een roulatiesysteem andere klassen naar huis sturen, en de leerkracht de klas van de afwezige collega 

over laten nemen. Zo voorkomen we dat een bepaalde klas teveel onderwijstijd mist.  

 
Verlof 

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan een 
verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Verlof aanvragen kan door het invullen van het verlofformulier. Dit 

formulier kunt u downloaden van onze website onder het tabblad ‘informatie’ en vervolgens 

‘documenten’. Ook kunt u op school een formulier afhalen.  Zonder toestemming van de directeur en/of 
leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. 

  
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de 

situatie waarbij 1 x per schooljaar extra vakantieverlof verleend wordt op grond van de specifieke aard 

van het beroep van één van de ouders. In de praktijk wordt deze regeling nauwelijks toegepast, omdat 
een aansluitende vakantie van twee weken ook bijvoorbeeld in de kerstvakantie kan worden 

opgenomen. 
  

Als u zonder toestemming uw kind thuis laat blijven of eerder/langer op vakantie gaat, is de directie 

verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er een proces-verbaal wordt 
opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan opleggen. 

 
Ziekmelden 

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag 

vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan 

melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust 
over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd. 

 
Bij regelmatig te laat komen of verzuim van zestien uur in een periode van vier weken, volgen wij het 

ziekteverzuimprotocol, wat voor alle scholen van Drenthe is opgesteld. In samenspraak met de 
leerplichtambtenaar wordt dan gekeken wat de reden van het verzuim is. Indien er geen wettige reden 

voor het verzuim is, kan een proces-verbaal worden opgemaakt, Veilig thuis worden ingeschakeld of 

een zorgmelding worden gedaan. 
  

De volledige regelgeving van de Leerplichtwet ligt op school ter inzage (zie ook de leerplichtwet artikel 
13, 14 en 15). 
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Trakteren  

Verjaardagen kinderen  

Voor verjaardagen valt het niet altijd mee om een verantwoorde traktatie te verzinnen. Daarom willen 
we voor zo’n feestelijke dag een uitzondering maken. Uit ervaring weten wij dat lolly’s gevaar kunnen 

opleveren voor onze kinderen. Wilt u hiervoor iets anders bedenken? We rekenen op uw 
medewerking. In verband met het Corona virus hebben wij afgesproken dat er alleen getrakteerd mag 

worden op voorverpakte traktaties (dus geen zelfgemaakte cupcakes, spiesjes van fruit of kaas en 
worst). 

 

Verjaardagen leerkrachten  
Wanneer een leerkracht jarig is, is het de gewoonte om met de eigen groep de verjaardag te vieren. 

Uit praktisch oogpunt kan de dag waarop de leerkracht zijn of haar verjaardag viert weleens afwijken 
van de daadwerkelijke geboortedag. Uiteraard leest u dit tijdig via het ouderportaal. De verjaardag 

van een meester of juf is voor de kinderen ook een leuke gelegenheid om verkleed op school te 

komen. Dit is natuurlijk niet verplicht.  
 

Fruit eten/pauze  

De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30 uur voor groep 3 t/m 6 en van 10.30 tot 10.45 uur voor 
groep 7 en 8. In de onderbouw wordt ‘s ochtends tijd vrijgemaakt om met elkaar in de kring te eten 

en te drinken. In de midden- en bovenbouw wordt, vlak voor de pauze, even de gelegenheid geboden 

om het meegebrachte eten en drinken te nuttigen. Om 12.00 uur (onderbouw) en om 12.30 uur 
(bovenbouw) is de tweede pauze en eten alle kinderen op school.   

 
Kinderen nemen voor beide pauzes hun eigen eten en drinken mee. Gezonde voeding is voor iedereen 

belangrijk. We willen u vragen om uw kind voor beide pauzes dan ook gezond, verantwoord eten mee 
te geven en dus geen frisdrank of snoep.   

  

Wilt u alle bakjes, bekers en tassen, ook die van de oudere kinderen, duidelijk voorzien van de naam 
van uw kind?  

 
Foto- en filmopnamen  

Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Wij vragen ouders jaarlijks om 
toestemming over het wel/niet gebruiken van beelden van uw kind. Bij de toestemming wordt 

onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen intern en extern gebruik. Wij zullen u 
jaarlijks helpen herinneren dat u uw eventuele eerder gegeven toestemming kunt wijzigen. Wilt u dit 

gedurende het schooljaar wijzigen dan kan dat door dit kenbaar te maken bij de directie van school.   
  

Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te begeleiden. Bij extern 

gebruik worden foto’s en/of filmpjes gebruikt voor publiciteit van het Kindcentrum op bijvoorbeeld 
onze website of in de krant.  

 
Social media  

Ons kindcentrum is een open organisatie. Sociale media, zoals Facebook, LinkedIn of Twitter is voor 

ons een praktische manier van communiceren, waarmee wij medewerkers, kinderen en ouders op een 

snelle en efficiënte manier van informatie kunnen voorzien. Komend schooljaar onderzoeken wij welke 
vormen wij kunnen gebruiken om nog sneller informatie met ouders te kunnen delen en om de publiciteit 

van het kindcentrum te vergroten.  
Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben voor kinderen, 

ouders en/of leerkrachten. Om dit te voorkomen heeft CKC Drenthe richtlijnen opgesteld voor het 

gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons kindcentrum in te zien. Het gebruik (en de 
gevaren/gevolgen) van sociale media wordt met de kinderen binnen de groepen regelmatig besproken. 
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Luizen  

Als er in een bepaalde omgeving veel kinderen bij elkaar zijn, is de kans groot dat er een 
“luizenplaag” uitbreekt. Om dit niet te laten gebeuren, hebben we een groep van vrijwillige ouders, de 

zgn. “kriebelmoeders”, in het leven geroepen. Zij komen de eerste woensdag na een vakantie op 

school controleren. Indien er luizen worden gevonden, geven de coördinatoren dit door aan de 
leerkracht. De leerkracht brengt vervolgens de ouders op de hoogte. Zijn er meerdere kinderen met 

luizen dan overleggen de kriebelmoeders of er na twee weken een hercontrole plaatsvindt.  
 

 
Indien nodig maken wij via een briefje melding van het feit dat er luizen zijn geconstateerd. U kunt 

dan direct uw kind(eren) controleren. Door deze snelle communicatie is de kans groot dat we in de 

toekomst niet te kampen krijgen met een luizenepidemie. Wij roepen alle ouders dan ook op om bij 
aanwezigheid van luizen dit direct te melden bij de leerkracht of directie.  

  
Tenslotte nog het volgende. Iedereen kan luizen krijgen! Zelfs het schoonste en meest hygiënische 

gezin van Nederland. Schroom dus niet en geef het door wanneer het aan de orde is.  

 
Verwachtings- en voortgangsgesprekken 

We vinden de driehoek ‘kind-ouder-school' belangrijk. Daarom worden er op meerdere momenten in 

het schooljaar oudergesprekken georganiseerd. Deze gesprekken zijn bedoeld om resultaten te 
bespreken, maar vooral ook om het over uw kind te hebben en over hoe het gaat in het algemeen.  

 

Het  schooljaar starten we met ‘verwachtingsgesprekkken’. Over en weer verwachtingen uitspreken en 
informatie uitwisselen is essentieel. Wij zijn van mening dat dit een goede manier is om samen met u 

een goede start te maken van het nieuwe schooljaar in het belang van uw kind. Tevens is het een 
kennismaking met de leerkracht. Deze gesprekken zijn verplicht en we gaan er vanuit dat de kinderen 

van groep 6 t/m 8 bij de gesprekken aanwezig zijn. Op dit moment kunnen we nog niet met zekerheid 
zeggen hoe we deze gesprekken gaan voeren. Dit hangt af van de op dat moment geldende Corona 

maatregelen. Wanneer de omstandigheden het toelaten hopen we deze gesprekken fysiek te kunnen 

voeren, waarbij we ons vanzelfsprekend houden aan de 1,5 meter maatregel.  
 

Naast de verwachtingsgesprekken zijn er vervolgens nog 2 mogelijkheden voor de 
‘voortgangsgesprekken’ gepland rond het verschijnen van de rapporten. (februari en juni). In november 

is er nog een tussenronde gepland. Voor de kinderen van groep 8 wordt dit schooljaar voor de 

herfstvakantie nog een gesprekkenronde gepland om de voorlopige adviezen te bespreken.  
De voortgangsgesprekken in februari hebben een verplicht karakter en de gesprekken in juni zijn 

verplicht voor de ouders van de kinderen van groep 7 i.v.m. voorbereiding keuze Voortgezet Onderwijs. 
 

De oudergesprekken staan dit jaar gepland in week van: 

• 7 t/m 10 september 2020 (verwachtingsgesprekken) 

• September/ oktober (voorlopige adviezen groep 8) 

• 16 t/m 20 november 2020 (tussenronde voortgangsgesprek, facultatief) 

• 15 t/m 18 februari 2021 (voortgangsgesprekken) 

• 28 mei t/m 1 juni 2021  (voortgangsgesprekken, facultatief, behalve voor groep 7) 
 

De leerkrachten nodigen u tijdig via het ouderportaal uit voor het gesprek. U kunt dan intekenen op 

een van de beschikbare momenten in die week. Het kan ook zo zijn dat een leerkracht u inplant.  

 
Informatiemarkt 

In verband met de geldende Coronamaatregelen is het niet mogelijk om een informatiemarkt te 

organiseren bij aanvang van het schooljaar. We hopen dit in het najaar van 2021 wel weer te kunnen 
doen. Vanzelfsprekend wordt u over alle bijzonderheden van de groep schriftelijk geïnformeerd door 

de leerkracht.  
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Nieuwsbrieven 

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 stoppen wij met de tweewekelijkse nieuwsbrief. Alle groep 
specifieke berichten en nieuwtjes ontvangt u via het ouderportaal. Nieuwsberichten die ook 

interessant zijn voor de ouders van de kinderopvang en voor mensen van buitenaf worden, naast dat 

ze op het ouderportaal worden geplaatst, ook op de algemene website getoond. 

 
Papiercontainer 

De papiercontainer staat bij ons kindcentrum op de volgende data: 
2020: 21 t/m 26 augustus, 23 t/m 28 oktober, 13 t/m 18 november, 11 t/m 16 december 

2021: 8 t/m 13 januari, 12 t/m 17 februari, 26 t/m 31 maart, 28 mei t/m 2 juni en 2 juli t/m 7 juli 

 


