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De eerste lentedagen hebben zich alweer gemeld. Een heerlijk zonnetje en prachtige temperaturen. Een goed moment om fleu-
rige schoolfoto’s te maken. Op dinsdag 4 en woensdag 5 april komt daarom de schoolfotograaf voor het maken van individuele 
foto’s en klassenfoto’s. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code, waarmee u via 
internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen. Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van 
te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt zoek is geraakt. 

Broertjes/zusjesfoto  
Ook is het mogelijk dat er broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden. Daarvoor krijgt u de gelegenheid op woensdagmiddag 5 april. 
Deze middag is de fotograaf vanaf 12.30 uur tot 15.15 uur in de school aanwezig om de foto's van de kinderen uit één gezin te 
maken. Als u daarvoor belangstelling heeft, kunt u tussen 12.30 en 15.15 uur naar school komen met de kinderen. Op eigen initi-
atief kunt u de kiekjes dus laten maken. Ook als er al een zoon/dochter van het gezin op het voortgezet onderwijs zit of nog niet 
schoolgaand is, kunt u de fotograaf met elkaar bezoeken. De Eshoek maakt alleen individuele foto’s en klassenfoto’s. 

 
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de klassenfoto 
gratis! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten plaatmateriaal, 
broodbakjes met naam en dergelijke bestellen. 

   Dit is de achtergrond van dit jaar.  
Felle kleuren staan hier erg mooi bij. 

Volg de activiteitenkalender van  

De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

Veurlezers bezochten  
De Eshoek 

Tiedens de maertmaond-
dialectmaond bent alle kinder in 
het Drents veurlezen en hebt het 
blad ‘Wiesneus’ met hen hoes kre-
gen. Het was een groot succes um 
in de mooie Drèentse taol de kin-
der een verhaoltie te laoten  
heuren!  

Met veel verdriet hebben we afscheid moeten ne-

men van 

                     VIOLA VERWOERD 

 

Viola was regelmatig in de school actief tijdens de 
tussenschoolse opvang. Ze was een betrokken me-
dewerkster, die genoot van de omgang met onze 
kinderen. We zijn dankbaar voor alles wat ze voor 
De Eshoek en onze kinderen heeft gedaan. 
 

We wensen haar familie veel sterkte met het dragen 

van dit verlies. 

 

Team, MR en leerlingen 
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Veurlezer Fenny Smit 

Heeft u nog een 

vraag? 

Bel of mail 



OUDERINFO HOEKJE   
Specialist gedrag  

Onze specialist gedrag, Mariska Damveld, is een groepsleerkracht die zodanig is geschoold dat zij colle-
ga’s en ouders kan begeleiden in het omgaan met kinderen met specifieke gedragsproblemen en/of ont-
wikkelingsstoornissen. Zij is getraind in het vinden van de ‘handleiding’ die bij het kind hoort. Naast het 
kind zelf, speelt de sociale omgeving natuurlijk ook een belangrijke rol in de manier waarop het kind zich 
gedraagt. Het begeleiden van ouders en collega’s speelt daarom, naast het begeleiden van het kind zelf, 
een grote rol in het werk van de gedragsspecialist. 

In de nieuwsbrief besteden we maandelijks aandacht aan onderwerpen en artikelen over gedrag. Juf  Ma-
riska schrijft daartoe een informatieblok.   

Deze maand gaat de informatie over: Het onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie 

Verbale communicatie is de wijze waarop mensen met woorden communiceren. Non-verbale communicatie heeft te maken 
met lichaamshouding, stemgebruik en gezichtsuitdrukking. Kinderen hechten meer waarde aan de verbale boodschap, terwijl 
volwassenen zich meer richten op de non-verbale informatie die wordt gegeven. Het omslagpunt hierin ligt in de puberteit. Kin-
deren worden zich dan meer bewust van de signalen die door middel van non-verbale communicatie worden afgegeven. 

Mensen letten vaak meer op de signalen die afgegeven worden door non-verbale communicatie dan de eigenlijke verbale bood-
schap. Dit krijgt meer waarde op het moment dat de verbale boodschap niet overeenkomt met de signalen van de non-verbale 
boodschap. Op het moment dat iemand een idee inbrengt en de verbale reactie is enthousiast, maar de lichaamstaal spreekt dit 
tegen, dan komt de verbale reactie niet goed over. 

Non-verbale technieken zijn communicatietechnieken waarbij geen taal wordt gehanteerd. Woorden zijn niet altijd nodig en 
soms zelfs overbodig. Even het kind aankijken kan ook al veel invloed hebben. Een kind met een huilbui heeft vaak helemaal 
niet zo'n behoefte aan woorden. 

Voorbeelden  

 arm om een schouder slaan;  

 toeknikken;  

 seintje geven;  

 aankijken;  

 blik van verstandhouding/begrip;  

 glimlach;  

 knipoog;  

 streng aankijken;  

 hand geven.  

 
Daarnaast kunnen non-verbale contacten ook een gunstig effect hebben op de relatie leerkracht-kind. 

Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE ESHOEK 
De werkzaamheden aan de straten en huizen rondom De Eshoek, met veel vrachtverkeer en graafma-
chines, is inmiddels in volle gang. Daarnaast ligt ‘ons’ trapveldje vol met zware materialen en zand. 
Maar ook ‘onze’ ouders parkeren op onveilige plaatsen om hun kind uit de auto te laten. Er ontstaan 
regelmatig gevaarlijke situaties, vooral bij de ingang van de Schoolstraat, die alleen te voorkomen zijn 
door ons eigen gedrag aan te passen. 

We geven de volgende adviezen om de veiligheid voor onze kinderen te waarborgen: 

 Niet spelen op het trapveldje. 

 Voor de hoofdingang van de school geldt een stopverbod. Hier niet stoppen voor laden en lossen. 

 De Middenweg is de veiligste route om de school te bereiken. 

 Auto’s parkeren bij de sporthal en de laatste meters naar school te voet met uw kind afleggen. 

 Geef vrachtverkeer altijd voorrang (ze zien de kinderen vaak niet). 

 Loop niet langs de graafmachines. 
                                  Zou u de (on)veilige situatie rondom De Eshoek met uw kind(eren) willen bespreken?  

PAS OP 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinndyc17vPAhXL2BoKHXaWANQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sbo-deklaproos.nl%2Finfo-algemeen%2Finformatieboekje&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNFbGoGButOvkpmMOEP6jmtHc
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeyMjTzMnSAhWFfxoKHT1sAS0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bunnik73.nl%2Findex.php%3Fpage%3D1117&psig=AFQjCNGNt9G41nvOkDlNJc3Mb21zCISlYg&ust=1489154942782466


THEMA-AVOND OP 3 APRIL (zie speciale uitnodiging e-mail bericht 16-03-2017) 
 
Team en MR organiseren op 3 april voor alle ouders van De Eshoek een thema-avond. Het doel is om 
bij ouders de kennis rondom een aantal onderwerpen te vergroten en praktische tips te geven. De 
Thema-avond bestaat uit de keuze van 2 workshops en zijn interactief. Aan de orde komt: 
             

           Ouderkracht 
      (hoog) Begaafdheid 
      Sociogram en Viseon                                                                                   

                                        We ontmoeten u graag om 19.30 uur, op 3 april, in de kuil.  

Wilt u iets weten? 

Vragen stellen we 

op prijs! 

DE CENTRALE EINDTOETS 
De verplichte centrale eindtoets voor alle leerlingen uit de groepen 8, van alle scholen in Ne-
derland wordt afgenomen op 18, 19 en 20 april. De toets is bedoeld om het kennisniveau van 
de leerling te bepalen. Er zal gedurende drie dagdelen getoetst worden, op de onderdelen taal, 
rekenen en wereldoriëntatie.  

De toets kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is 
dan op basis van ons schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo 
nodig bijgesteld.  

De uitslag van de Cito-toets wordt direct na de meivakantie verwacht. We wensen allen veel 
succes.  

LEESVIRUSPROJECT GROEP 6 
De kinderen van groep 6 hebben de afgelopen weken meegewerkt aan 
het Leesvirusproject. Dit was een aanstekelijk en interactief leesproject 
voor leerlingen van groep 6. Centraal stond de vraag: Welke klas en welk 
boek is het meest besmet? Alle basisscholen binnen de gemeente deden 
mee. Elke deelnemende school heeft eenzelfde set van tien boeken aan-
geschaft, die door de bibliotheek zijn geselecteerd. We hebben de boe-
ken gelezen en onze meningen uitgewisseld met andere scholen via de 
websitewww.leesvirus.nl .Ook hebben we acht weken lang de vragen 
van de Leesvirusquiz beantwoord, internetvragen over de thema’s die in 
de boeken voorkwamen opgezocht, een Leesvirus schoolkrant gemaakt 
en Leesvirussen geknutseld. Op de website werden elke week de nieuwe 
scores bekend gemaakt en dat was erg spannend! Op donderdag 6 april 
vindt de feestelijke afsluiting van het project plaats in ons Dorpshuis. Dan 
horen we welke klas het meest besmet is geraakt met het Leesvirus en 
wie er dus gewonnen heeft. Wij zijn heel benieuwd! 

Gwen Slagmolen winnares voorleeswedstrijd gemeente Aa en Hunze 
Alweer een tijdje geleden hebben we op De Eshoek een voorleeswedstrijd gehouden voor alle kin-
deren van groep 7. Deze wedstrijd werd gewonnen door Gwen Slagmolen. Zij mocht vervolgens 
door naar de volgende ronde. Op woensdag 15 maart vond deze wedstrijd plaats in Rolde. Er deden 
12 voorleeskampioenen mee. Ook hier werd Gwen verkozen tot de beste voorlezer. Ze gaat dus 
weer een ronde verder en gaat dan meedingen naar de titel: "Beste voorlezer van Drenthe". Gwen 
heeft het tot nu toe al super goed gedaan en we zijn dan ook erg trots op deze kanjer. De volgende 
ronde vindt plaats in Assen op 12 april. Gwen, we gaan allemaal heel hard voor je duimen! 

Windkracht 6 
Tijdens verschillende lessen gaan de kinderen van groep 6 deze maand kennis maken met het pro-
ject Windkracht 6. Een muziekproject dat is ontwikkeld door Kunstcentrum ICO en Muziekvereni-
ging Drenthina. Tijdens dit project leren de kinderen luisteren naar muziek, maken ze kennis met 
de instrumenten en zingen ze liedjes. Het doel van dit project is om kinderen te stimuleren een 
muziekinstrument te gaan bespelen. En dat is natuurlijk weer goed voor hun ontwikkeling op het 
gebied van concentratievermogen, sociale vaardigheden, leren luisteren, motoriek en abstractie-
vermogen! 

http://www.leesvirus.nl/


KONINGSFEESTJE  
Op vrijdag 21 april 2017 starten we de dag met een maandafsluiting door de leerlingen van groep 7. Aansluitend 

genieten we gezamenlijk van zang en dans op het plein, door het uitvoeren van de Koningsdans met het lied van 

Kinderen voor Kinderen.   

Wilt u iets vragen? 

De deur staat altijd 

open 

JET Praamstra en ELINE Wicker in het Eenden-
nest, TEUN Oldersma, JOES de Leu Bartol en 
SARAH Tangberg komen het Konijnenhol ver-
sterken en JUSTIN Eling wordt geplaatst in de 
Vlindertuin. 

REZA (groep 4b) en DJONI Buntjer (groep 6b) zijn in Annen komen wonen 
en bezoeken straks ook De Eshoek. We wensen alle nieuwkomers heel veel 
plezier.  

NATIONALE HERDENKING 2017 
Op 4 mei herdenkt Nederland tijdens de Nationale Herdenking de Nederlandse slachtoffers die sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Zowel in oorlogssituaties als bij vredes-
operaties. 
De Eshoek heeft samen met obs Anloo het oorlogsmonument in het bos tussen Anloo en Eext gea-
dopteerd. Dit monument in het 'Evertsbos'  is opgericht ter nagedachtenis aan de tien verzetsmen-
sen die vlak voor de bevrijding op deze plek door de bezetter zijn gefusilleerd. 
Adopteer een monument is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen een oorlogsmonument 
in hun eigen dorp of buurt ‘adopteren’. Kinderen leren door dit project meer over de lokale geschie-

denis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en bijbehorende rituelen. De leerlingen wonen een herdenking 
bij het monument bij. Tijdens die herdenking leggen ze onder meer een bloemstuk bij het monument en dragen ze bijvoorbeeld 
gedichten voor.  

Ook dit jaar leggen leerlingen van groep 8 traditiegetrouw een krans bij het monument. De kinderen van groep 8 vertrekken  
4 mei om 18.15 uur vanaf school op de fiets naar de herdenkingsplek in het bos. De herdenking zelf zal om 19.00 uur plaatsvin-
den. Ook andere geïnteresseerden zijn natuurlijk welkom (jongere kinderen onder begeleiding van ouders).  

Op woensdag 3 mei zullen de leerlingen van groep 8 een bezoek brengen aan het Onderduikershol en de ma-
quette bij het Homanshof in Anloo. Hier zal de Historische Vereniging van Anloo een toelichting geven.  

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

1 mei 2017 

ESHOEK SPORT(ief) 
 
Afgelopen week hebben de leerlingen van De Eshoek zich zowel 
bij het zaalvoetbal als bij handbal goed laten zien. 
 
Na de voorrondes voor het schoolzaalvoetbal had het meisjes 
team van De Eshoek zich als eerste uit de poule geplaatst voor de 
finales van Noord-Nederland. Dit was toch een klus die iets lasti-
ger was. In de finalepoule zijn ze uiteindelijk derde geworden. De 
jongens zijn in de voorronde op doelsaldo geklopt en keerden 
met een derde plek in de poule huiswaarts. 
 
Bij handbal waren de rollen omgedraaid. De meisjes werden der-
de in de poule. De jongens hebben zich, door een verdienstelijke 
tweede plaats in de poule, geplaatst voor de Drentse kampioen-
schappen op 13 mei in Borger. Ze hopen dan natuurlijk op veel 
supporters, dus wie weet tot ziens in Borger! Wij wensen de jon-
gens alvast veel succes. 
 
Daarnaast is er op woensdag 12 april het jaarlijkse schoolvoetbal 
toernooi. Deze keer zijn de velden van vv Gieten het decor voor 
dit toernooi. Ook De Eshoek zal met zowel een jongens- als een 
meisjes team van de partij zijn. En ook hier zijn supporters weer 
ontzettend welkom. 

      

     PAASFEEST 
      

Donderdag 13 april vieren we Pasen op school. Tussen de 

middag mogen de kinderen dan genieten van hun Paas-

lunchpakket, wat ze zelf van thuis meenemen. Ook gaan 

we zoals voorgaande jaren eitje-tikken. Wie wordt dit jaar 

eitje-tikkampioen van de onder-, midden- en bovenbouw?  

 

We maken er aaneengesloten schooltijden van; 08.30 uur 

tot 14.00 uur. Alle kinderen zijn daarom om 14.00 uur 

vrij. Nadere mededelingen volgen via MijnSchoolinfo. 

Geniet van de vakantie, van 24 t/m 28 april. 


