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Het is zomer! Zon, zee en vakantie!  
De zomervakantie staat voor de deur. Een periode waarin de scholen hun deuren even sluiten, om vervolgens weer fris aan het 

nieuwe schooljaar te beginnen. De laatste fase van het schooljaar is nu aangebroken. Musical, kamp, schoolreisjes, laatste rappor-

ten, oudergesprekken, lokaal opruimen, wennen in de volgende groep; we zitten er middenin. 

Het team bereidt zich voor op het nieuwe schooljaar. Hoe ziet komend jaar eruit? Wat willen we behouden, versterken of laten 

verdwijnen? Maar we vergeten niet om ook terug te blikken op alle mooie ervaringen en successen van het (bijna) afgelopen jaar.  

Er zijn dan ook heel wat onderwerpen in deze nieuwsbrief.  

Volg de activiteitenkalender van  

De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

Heeft u nog een 

vraag? 

Bel of mail 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

4 september 2017 

Maandag 17 juli worden alle gevonden voorwerpen weer uitgestald op de tribune. Dit is uw 
laatste kans voor de zomervakantie om te kijken of uw vermiste spullen op school gevon-
den zijn. Alle overgebleven spullen gaan na 17 juli  naar het goede doel. 
 
Jas verloren 
Sem van der Laan  uit groep 8 is zijn zwarte Regatta softshell jas al vanaf de Pinkstervakan-
tie kwijt.  
Wie heeft hem misschien per ongeluk mee naar huis genomen? 

AFSCHEID GROEP 8 
In de laatste week van het schooljaar wordt er afscheid genomen van groep 8. Een bijzondere gebeurtenis: de leerlingen gaan 
een nieuwe fase van hun leven in en het schoolteam moet de kleuters van toen loslaten.... Zeker een reden om even bij stil te 
staan en een feestje te vieren op woensdagavond 19 juli. 
 
Maar liefst 68 leerlingen nemen voorgoed afscheid van De Eshoek.  Voor deze kinderen was het een bijzonder jaar. Deze leer-
lingen maken een heel proces door. Ze zijn binnen gekomen als kleuters en verlaten de school als begin-
nende puber. Straks maken onze achtstegroepers de overstap naar het voortgezet onderwijs;  hoogge-
spannen  verwachtingen,  opwinding  over  het  enorme  avontuur  en  misschien  wel angst voor de gro-
te wereld buiten de bekende basisschool. Toch  kunnen  de  meeste  kinderen de  vrijheid  prima  aan  
en  verlangen  de  kinderen  daar  ook  naar.  We hopen dat ‘onze’ kinderen zijn voorbereid om de 
sprong te maken en hopen dat ze snel een plek weten te verwerven op de nieuwe school. We wensen ze 
alle geluk en succes in hun verdere loopbaan.  
 
Na het officiële afscheid beginnen de leerlingen van groep 8 aan de zomervakantie,  
voor hen is er op donderdag en vrijdag (20 en 21 juli) geen school meer. 



GROEPSINDELING 2017-2018 
Komend schooljaar moeten we wederom inleveren op onze formatie (=arbeidsplaatsen). De krimp wordt voelbaar; 68 leerlingen 
verlaten De Eshoek en daarvoor komen geen 68 leerlingen in groep 1 terug. De Stichting PrimAH heeft gelukkig voor alle perso-
neelsleden een passende werkplek gevonden. Ook heeft De Eshoek  het formatieplaatje naar ieders wensen ingericht en heeft 
zowel MR als het team ingestemd met de klassenverdeling.  
 
Vertrek en afscheid 
Het aantal leerlingen heeft er toe geleid dat we teruggaan van 14 naar 13 groepen. Een aantal leerkrachten moet daarom De 
Eshoek verlaten. Juf Lianne Roossien heeft een werkplek gevonden als groepsleerkracht op De Dobbe in Gasselte en juf Moniek 
de Haan gaat haar werkzaamheden vervolgen op de PWA in Eext. Juf Ellen Eggens was dit schooljaar tijdelijk bij ons werkzaam 
als onderwijsassistente voor het realiseren van extra handen in de klas, bij de grote groepen. Ook juf Ellen gaat De Eshoek verla-
ten.  
Conciërge Jeffrey wil graag elders een andere werkplek zoeken. We wensen hem daarbij veel succes. Het team neemt op de laat-
ste schooldag afscheid van deze collega’s, die vol overgave en enthousiasme kinderen hebben begeleid naar hun toekomst.  
 
Afwezigheid 
We hopen dat meester Joop Lijfering en juf Agnes Koetze na de zomervakantie verschillende werkzaamheden kunnen oppakken, 
na een langdurig ziek zijn. Daartoe maken we passende werkafspraken. Meester Joop en juf Agnes zullen aan de start geen ta-
ken als groepsleerkracht uitvoeren. Daarvoor wordt vervanging ingezet, die we intern (met eigen personeel) oplossen. 
 
Simulatie schooljaar 2017-2018 
Als groep 8 op donderdag, in de laatste schoolweek, is vertrokken kunnen we het nieuwe schooljaar nabootsen. Tijdens de och-
tend (omstreeks 8.45 uur) gaan we leerlingen vanaf groep 2 doorschuiven, zodat de situatie lijkt op die van het komende school-
jaar. De kinderen maken dan ook kennis met juf en/of meester én het nieuwe lokaal. Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 
wordt ook de middag ingericht voor kennismaking en groepsactiviteiten, omdat hier 4 nieuwe groepen gevormd worden.  
 
Hoe zien de 13 groepen op De Eshoek eruit? 
1a/2a De kleutergroep Het Eendennest wordt geleid door juf Esmé (maandag t/m woensdag) en juf Anita de Koning (donderdag 
en vrijdag). De groep start met 22 kleuters. 
1b/2b De kleutergroep Het Konijnenhol wordt geleid door juf Alet Doedens (maandag, dinsdag en vrijdag) en juf Marjon Sköld 
(woensdag en donderdag). Incidenteel neemt juf Marjon ook op vrijdagochtend de groep waar. Juf Margreet Steen werkt op-
nieuw in deze groep als onderwijsassistente gedurende drie ochtenden. De groep start met 24 kleuters. 
1c/2c De kleutergroep De Vlindertuin  wordt geleid door juf Annet Zomers (maandag t/m vrijdag). De groep start met 23 kleu-
ters. 
3a Deze groep, bestaande uit alle leerlingen van de huidige groepen 2, wordt geleid door juf Carla Everts (maandag t/m woens-
dag en vrijdagochtend). Op donderdag neemt juf Nita van Dijk de groep waar. De groep start met 25 leerlingen. 
4a Deze groep, bestaande uit leerlingen van de huidige groep 3a, wordt geleid door juf Leonie Watermulder (maandag en dins-
dag) en door juf Hetty Behling ( woensdag t/m vrijdag). De groep start met 32 leerlingen. Omdat deze groep groot is, worden 
hier ‘extra handen in de klas’ georganiseerd, op het moment dat de leerkrachten dat wenselijk vinden.  
4b/5a Deze groep, bestaande uit leerlingen van de huidige groep 3b/4a, wordt geleid door juf Hennie van der Schuur (maandag 
t/m donderdag). Op vrijdag neemt juf Nita van Dijk de groep waar. Voor vrijdagmiddag geldt alleen groep 5a, groep 4 is immers 
nog vrij op vrijdagmiddag. Dat geldt ook voor de woensdagochtend. Groep 4b is vrij om 11.30 uur en groep 5a om 12.30 uur. De 
groep start met 25 leerlingen. 
5b Deze groep, bestaande uit leerlingen van de huidige groep 4b, wordt geleid door juf Ina Tilman (maandag, donderdag en vrij-
dag) en juf Hilde Gengler (dinsdag en woensdag).  De groep start met 25 leerlingen. 
6a Deze groep, bestaande uit leerlingen van de huidige groep 5a, wordt wederom geleid door Juf Ulka Fix (maandag t/m woens-
dag) en juf Geertje Linneman (donderdag t/m vrijdag). De groep start met 25 leerlingen. 
6b Deze groep, bestaande uit alle leerlingen van de huidige groep 5b, wordt geleid door Juf Claartje Blom (maandag en dinsdag) 
en juf Greta Docter (woensdag t/m vrijdag). De groep start met 28 leerlingen. 
7a en 7b Deze groepen worden op dit moment gevormd door de leerlingen uit de huidige groepen 6a en 6b. Zodra de groepsin-
deling bekend is worden ouders daarvan via Mijnschoolinfo in kennis gesteld. Het leerkrachtenteam dat de groepen 7 zal leiden 
bestaat uit meester Henk Boelens, juf Kundina Venema en juf Harriët Ottens. De groepen 7 bestaan uit 49 leerlingen.  
8a en 8b Deze groepen worden op dit moment gevormd door de leerlingen uit de huidige groepen 7a, 7b en 7c. Zodra de 
groepsindeling bekend is worden ouders daarvan via Mijnschoolinfo in kennis gesteld. Het leerkrachtenteam dat de groepen 8 
zal leiden bestaat uit meester Gerben Braams, juf Dieuwerke Duursma en juf Mariska Raven. Juf Gitte komt eerst niet op het 
lijstje voor. Juf Gitte gaat tot de periode van zwangerschapsverlof van juf Mariska elders voor de St. PrimAH werkzaamheden 
verrichten. Zodra juf Mariska met zwangerschapsverlof gaat, komt juf Gitte terug naar De Eshoek om zich vervolgens aan te slui-
ten bij de leiding van de groepen 8. De Groepen 8 bestaan uit 51 leerlingen.  



De overige uren: 
 
PIT-kids De kinderen van de PIT-groep worden op vrijdagochtend begeleid, door juf Nita van Dijk (specialist (hoog)begaafdheid). 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong ontvangen wekelijks ondersteuning van juf Anita de Koning.  
Gym De gymlessen worden gegeven door meester Patrick Beek. Het gymrooster voor de groepen 3 t/m 8 volgt in de nieuwsbrief 
van september.  
Onderwijsassistenten Meester Kees Epema biedt ondersteuning in de verschillende groepen en verzorgt gastlessen. Juf Christi-
na Nieborg biedt ondersteuning in de middenbouw (groepen 3 t/m 5).  
IB De interne begeleider, juf Tineke Stelwagen is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.  
Administratie Mevrouw Liesbeth Huseman verzorgt op dinsdag en donderdag de administratie voor de school. 
Conciërges Albert op de Dijk is dagelijks aanwezig. Jan Battjes is twee dagdelen (dinsdag- en vrijdagochtend) aanwezig. 
Schoonmaak Willy Hingstman en Roelie Venema zijn dagelijks na schooltijd aanwezig.  
Ondersteuning Loekie de Jonge is twee dagdelen (dinsdag- en vrijdagmiddag) in de school aanwezig voor hand- en spandien-
sten. 
Directie Juf Anja Gerding is maandag t/m woensdag en vrijdagochtend in de school aanwezig.  

Lezen in de zomervakantie 
We hopen dat u in de zomervakantie lekker kunt uitrusten en tijd heeft om weer eens lekker een boek (of een hele stapel) te 
lezen. Als u leest, stimuleert dat ook het kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in de zomervakantie niet lezen, 1 à 2 AVI-
niveaus terug kunnen vallen. Dit noem je zomerverval of zomerdip. Het is dus belangrijk dat kinderen ook tijdens de zomerva-
kantie blijven lezen, om zo hun leestechniek en -snelheid op peil te houden. Er zijn dit jaar diverse leuke doe-boeken verschenen 
die ervoor zorgen dat kinderen tijdens de vakantie op speelse wijze met lezen bezig blijven. 

We willen u de volgende boekentips geven:Uitgeverij Zwijsen, de uitgever van onze leesmethode Veilig Leren Lezen, heeft Zo-
merlezen groep 3 en Zomerlezen groep 4 uitgebracht. Zomerlezen groep 3 is bedoeld voor kinderen die van groep 3 naar 4 gaan 
en Zomerlezen groep 4 voor kinderen die van groep 4 naar 5 gaan.  

  

 

 

 

 

 

 

Ook uitgeverij Van Holkema & Warendorf heeft twee leuke zomer doe-boeken op de 
markt gebracht die de zomerdip moeten voorkomen: het grote AVI vakantieboek 
deel 1 en deel 2. Deel 1 is op AVI-niveau M3-E3, dus voor kinderen die van groep 3 
naar groep 4 gaan en deel 2 op AVI-niveau M4-E4, dus voor kinderen die van groep 4 
naar groep 5 gaan. 

 

Logopedie 
Reinhilde Boogaerts, logopediste van de gemeente Aa en Hunze en daarmee ook van De Eshoek, bereikt in september de pensi-
oengerechtigde leeftijd en stopt als logopediste van de gemeente Aa en Hunze.  We bedanken Reinhilde voor de fijne samen-
werking en wensen haar veel geluk en plezier met haar vrije tijd.  

Van Reinhilde: 
Het schooljaar loopt op zijn eind en daarmee ook mijn carrière als schoollogopediste. Er is op dit moment geen opvolger die mijn 
taken overneemt, maar in overleg met de gemeente en de scholen wordt nog gezocht naar een geschikte oplossing. Ik hoop van 
harte dat die er komt, want iedereen is overtuigd van de toegevoegde waarde van de preventieve logopedie in het basisonder-
wijs. 
Het werken met kinderen, bereikbaar zijn voor ouders en school en snel kunnen handelen was me op het lijf geschreven.  Ik kan 
daarom terug kijken op een lange en boeiende loopbaan als schoollogopediste. De goede samenwerking en fijne herinneringen 
aan kinderen, ouders en schoolteams zal ik koesteren. Het ga jullie allen goed.  



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:  Externe hulp 

Met de handen in het haar, waar kunt u terecht?  
Soms kan het voorkomen dat u er niet meer uitkomt  t.a.v. uw kind. U hebt het idee dat uw kind problemen heeft waar u niet 
helemaal achter komt of u heeft het idee dat u uw kind niet meer bereikt. Het kan ook voorkomen dat u de greep op uw kind 
aan het verliezen bent en uw kind niet meer naar u wil luisteren.  
 
Wanneer u van alles hebt geprobeerd en niets werkt, wat doet u dan?  
Als dit soort problemen er zouden zijn met betrekking tot de fysieke gezondheid van uw kind dan zou u naar de dokter gaan, 
maar als het over opvoeden gaat dan doet men dat niet zo gauw.  
Misschien voelt u wel dat u faalt of tekort schiet. Toch hoeft het niet helemaal of helemaal niet aan u te liggen. De problemen 
kunnen ook te maken hebben met het aangeboren karakter van uw kind.  
Als u echt niet weet u hoe u verder moet en de problemen steeds maar groter blijken te worden dan is het aan te bevelen om 
contact te zoeken met hulpverleners die u bij kunnen staan bij de opvoeding thuis.  

Onderstaand zijn enkele namen, adressen en telefoonnummers van hulpverleningsinstanties aangegeven waar u terecht 
kunt.  Ook kunt u altijd uw huisarts raadplegen.  

   

Sociaal Team Aa en Hunze  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Spiekersteeg 1  
9461 BH Gieten sociaalteam@aaenhunze.nl  
0592 26 34 68  

Contactpersoon: Bianca Huivenaar 

Politie 

Politiebureau Gieten 

Eexterweg 33 

9461 BB Gieten 

Contactpersoon (jeugdagent): Nathalie Schaaphok 

0900-8844 (op afspraak) 

Praktijk Kinderkracht (groepstraining SOVA groep 5 t/m VO) 

De Beukers 5 

9461 EP Gieten 

info@kinderkracht.nl 
www.kinderkracht.nl 
Contactpersoon: Ina Meijer 
06-41378605  

Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

Laatste schooldag 
Op de laatste schooldag  worden alle kinderen vermaakt 
met spelletjes, een sportprogramma en een vossenjacht.  
Alle kinderen zijn vrijdagmiddag 21 juli vrij! 

Dammaterialen 
Damclub EADC heeft moeten besluiten de club op te heffen. De 
Eshoek heeft van EADC alle dammaterialen ontvangen, zoals 
damborden met schijven en damklokken. We zijn de club zeer 
erkentelijk en weten zeker dat De Eshoek een 
goede bestemming is voor de materialen. We 
bedanken de damclub voor hun gift.  

mailto:sociaalteam@aaenhunze.nl
tel:0592%2026%2034%2068
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


Afscheid Lieneke Menger 
Lieneke is bijna 25 jaar actief geweest in  het Maatschappelijk Werk. In 1992 begonnen als maatschappelijk werker, daarna 8 jaar 
als schoolmaatschappelijk werker. Aan het mooie werk dat ze met veel plezier en enthousiasme heeft gedaan komt een eind. 
Ook zij gaat genieten van haar pensioen. We wensen Lieneke een hele fijne tijd toe en bedanken haar voor de fijne samenwer-
king en relatie. 
Haar opvolgster wordt: Bianca Huivenaar. 

Wilt u iets vragen? 

De deur staat altijd 

open 

Nieuwe leerlingen   
In de maand juli ver-
welkomen wij geen 
nieuwe leerlingen op 
De Eshoek. 

Vergadering Medezeggenschapsraad 14 juni 
Tijdens de afgelopen vergadering is gesproken over de samenstelling van de groepen 7 en 8 voor het 
schooljaar 2017-2018, de stakingsactie en communicatie hieromtrent. Er is afgesproken om via Mijn-
schoolinfo nogmaals een oproep te doen voor een nieuw MR-lid. De voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar zijn gemaakt, het jaarplan staat weer in de steigers. Een reactie op de procedure ‘Andere 
schooltijden’ is beantwoord.  

De MR heeft deze avond afscheid genomen van Sander Ros, lid van zowel de MR als GMR.  Sander werd 
bedankt voor alle geleverde inspanningen, betrokkenheid en inzet.  

Vakantierooster 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije middagen 
Groep 1 t/m 4    21-12-2017  
Groep 5 t/m 8   22-12-2017  
Groep 1 t/m 4    19-07-2018  
Groep 5 t/m 8   20-07-2018  

Margedagen (Zuidlaardermarkt) 

Groep 1 t/m 8   17-10-2017 

Marge-middagen 

Groep 1 t/m 8   23-02-2018 
Groep 1 t/m 8   18-06-2018  

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018 

Pasen 30 maart t/m 2 april 

Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 

Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018 

Schoolbibliotheek 
Gonny Darwinkel, Lara Boonstra, Marga Lameijer en 
Jeffrey Tuin zijn het afgelopen anderhalf jaar bezig 
geweest om alle boeken van De Eshoek, te koppelen 
aan het uitleensysteem van bibliotheek Drenthe. We 
hadden niet gedacht dat er zoveel werk in zou gaan 
zitten. Dankzij jullie tijdsinvestering lijkt het erop dat 
we voor de zomer het project af kunnen ronden! 
Geweldig bedankt, dat jullie hier zo mee bezig zijn 
geweest!  

Musical groep 8 
Wat moet je doen wanneer je oude bioscoop niet meer zo goed bezocht wordt als vroeger? Je organiseert een internationaal 
filmfestival! Het programma loopt al snel lekker. Er komen beroemde gasten en er is zelfs een rode loper. Maar dan blijkt dat de 
hoofdfilm niet meegenomen is uit de filmstudio… 

Zal de filmrol op tijd teruggevonden worden in de filmstudio’s? In welke filmscènes raken we verzeild? Ondertussen worden de 
premièregasten steeds ongeduldiger. Zal Bioscoop Appelstroop weer de bioscoop worden die het vroeger was? 

Aanstaande woensdag (5 juli) en donderdag (6 juli) is het zover, na maanden van repeteren brengt groep 8 de musical ‘Niet te 
filmen’ op de planken, in de sporthal. Voor beide avondvoorstellingen hebben de leerlingen kaartjes in eigen beheer. Toegang 
alleen mogelijk met een geldig kaartje. De zaal is zowel woensdag- als donderdagavond open om 19.00 uur en de voorstelling 
start om 19.30 uur. Donderdagochtend 6 juli wordt de musical opgevoerd voor de groepen 3 tot en met 7, na de pauze. 

 

Tot ziens bij de 

musical 



Samenloop voor Hoop Commissie Kinderloop 
Aan alle lieve, dappere kinderen die meeliepen bij de Kinderloop in Gieten,  
 
Wat hebben jullie een pracht prestatie geleverd bij de Samenloop voor Hoop. Geweldig!  
Na de aftrap van Tikotaria, liepen we met bijna 300 kinderen 2, of sommigen zelfs 3 rondjes over het parcours van de Samen-
loop voor Hoop. We liepen tegen de richting van de volwassenen in en dat ging eigenlijk heel goed. Onderweg konden we de 
papa's, mama's, de meesters of juffen en andere bekenden een high five geven. Wat was het warm, maar iedereen zette door! 
En gelukkig maar, want samen hebben we een geweldig bedrag bij elkaar gehaald voor het onderzoek naar leukemie. 
 
€ 11.200,78!!!! 
 
Even tussen ons - een klein geheimpje - dit bedrag wordt nog hoger. We verwachten over een paar weken boven de € 14.000,- 
uit te komen. Echt uniek. Wij zijn ontzettend trots op jullie allemaal dat jullie ons zo flink hebben geholpen door sponsors te 
zoeken en acties te bedenken! Petje af! Ook school willen we bedanken voor hun medewerking, zonder hen was het niet gelukt. 
Met dank aan iedereen konden we aan het einde van de Samenloop in Gieten een bedrag bekendmaken van  
€ 137.826,35. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage! 

Nieuws uit de PIT-groep          
De PIT-groep heeft dit jaar voor het eerst met de mapjes “Verrijkingswerk” gewerkt. Op 
vrijdagmorgen krijgen de leerlingen, die op meerdere vakgebieden verrijkingswerk heb-
ben, begeleiding buiten de klas van juf Nita. De leerlingen die voor taal of rekenen werk 
in het mapje hebben, werken onder begeleiding van hun juf of meester aan hun PIT-
werk. 

Bij verrijkingsmateriaal gaat het erom dat de lesstof op een hoog denkniveau is. Dus niet 
meer van hetzelfde of een moeilijkere versie van het reguliere werk. Er wordt van de leerlingen meer gevraagd wat be-
treft  analyseren, evalueren en creatief denken. Daarbij zullen ze aanlopen tegen opdrachten, die ze niet meteen kunnen oplos-
sen. De begeleiding is dan gericht op hoe ze een dergelijke opdracht aanpakken en leren om niet te snel op te geven. 

Dit jaar zijn de mapjes gevuld door juf Nita en juf Tineke met verrijkingsmateriaal, zoals Kien, Taalmeesters, Rekenmeesters en 
Denkwerk. Ook zit er een planningsformulier in het mapje. De leerlingen leren zo hun PIT-werk te plannen voor de week. We 
missen echter een doorgaande leerlijn voor de PIT-groep, waardoor we soms moeilijk kunnen inschatten of we de juiste hoe-
veelheid geven van het juiste niveau voor deze leerlingen. Dat gaat veranderen, want we zijn bezig met de aanschaf van de ver-
rijkingsleerlijn “Levelwerk”. Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs, ont-
wikkeld door Jan Kuipers, senior adviseur bij Cedin en expert op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast heeft Level-
werk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten 
bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardighe-
den. Voor elke groep is er een box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat 
wat de kinderen elke periode moeten doen. 

Omdat Levelwerk zorgvuldig ingevoerd gaat worden en een goede 
plek gaat krijgen binnen ons onderwijs, zullen we nog niet meteen het 
nieuwe schooljaar hiermee starten. Bij het invoeren worden we als 
team van de Eshoek begeleid door Jan Kuipers. De PIT-groep wordt 
voortgezet in de huidige vorm! Het materiaal verandert waardoor we 
straks nog beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de 
PIT-kids. 

PIT-kids 

PrimAH en Prestatie 

Inzet en Intelligentie 

Talent en Toekomst 

Afscheid                 
 
 
 
                
                             Jaap van der Laan   

Onder het genot van een drankje en 
een hapje, zijn er voor Jaap mooie 
woorden gesproken over zijn werk-
zaamheden als schoonmaker op De 
Eshoek. Jaap heeft de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt en gaat genieten 
van zijn vrije tijd. We bedanken Jaap 
voor de fijne jaren, prettige samen-
werking en zijn inzet. 



Wilt u iets weten? 

Vragen stellen 

we op prijs! 

Leuke activiteit in de vakantie 
Summerschool Junior Techniek en Energie  
Tijdens de jaarlijkse Summerschool Junior Techniek & Energie biedt de Hanzehogeschool Groningen kinderen tussen 10 en 15 
jaar de mogelijkheid om een week lang allerlei leuke en interessante activiteiten en experimenten te doen op het gebied van 
techniek. 
De activiteiten hebben betrekking op energie, scheikunde, sterrenkijken, programmeren, vloggen op een eigen website in com-
binatie met fotografie en nog veel meer.  
De Summerschool Junior Techniek & Energie wordt gehouden van 28  tot en met 31 augustus dagelijks van 9.30 – 16.00 uur op 
de Hanzehogeschool Groningen. Kosten voor deelname bedragen € 60,-  
Meer informatie over deze leuke vakantiebesteding is te vinden op: 
https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voor-scholieren-en-studiekiezers/btasteunpunt/voor-scholieren/evenementen/
summerschool-junior-techniek  

BEDANKT!  
Een fijn schooljaar wordt afgesloten, dankzij ieders inzet en betrokkenheid. Een team dat elke dag paraat staat om samen met de 
leerlingen er een leerzame en ontspannen dag van te maken. Bij het pluizen van luizen, een veilige schoolomgeving realiseren, 
het scannen van boeken, weer een mailtje sturen door de klassenouder, allerlei lesactiviteiten, uitstapjes en feestelijkheden 
bleek de hulp van ouders onmisbaar. Voor die ondersteuning zijn de leerkrachten en kinderen de bereidwillige ouders meer dan 
dankbaar. Een extra woord van dank richten we graag aan ouderverenigingsleden en medezeggenschapsraadsleden. Zij steken 
heel veel tijd en energie in de dagelijkse schoolzaken en activiteiten. Heel veel dank daarvoor. 
Het team van De Eshoek wenst alle kinderen en ouders/verzorgers een hele fijne en zonnige zomervakantie. 
We hopen jullie allemaal weer te zien op maandag 4 september. 
 

Geniet allen van een welverdiende vakantie! 

Sportkamp voor kleuters 

Er is van 23 t/m 26 augustus een sportkamp voor 

kleuters (4 t/m 6 jaar).  

https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voor-scholieren-en-studiekiezers/btasteunpunt/voor-scholieren/evenementen/summerschool-junior-techniek
https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voor-scholieren-en-studiekiezers/btasteunpunt/voor-scholieren/evenementen/summerschool-junior-techniek

