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Het is niet leuk maar toch… De zomer is voorbij en de herfst staat alweer voor de deur! Het vrije buitenleven 

wordt verruild voor een knus leven binnenshuis. Inmiddels zitten we weer volop in het schoolritme. Tassen worden dage-
lijks ingepakt, het huiswerk wel of niet gemaakt en de leerkrachten staan weer voor de klas.  

We hebben er echter voor gekozen om één dag niet voor de klas te gaan staan. De 
Eshoek gaat donderdag 5 oktober mee doen aan de landelijke stakingsactie. Wij 
komen in een actie om aandacht te vragen ons prachtige beroep heel serieus te 
nemen! Door de huidige arbeidsomstandigheden voorzien we in de (nabije) toe-
komst een groot lerarentekort.   

De school is daarom donderdag 5 oktober gesloten.  

Volg de activiteitenkalender van  

De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

Heeft u nog een 

vraag? 

Bel of mail 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

1 november 2017 

“Nieuwsbrief veel en lang” 
Dat was een reactie die we ontvingen tijdens de in-
formatieavond. De nieuwsbrief bevat inderdaad veel 
informatie, maar dat komt omdat we u zo volledig 
mogelijk willen informeren en niet regelmatig aller-
lei ‘losse’ informatie willen verspreiden.  

Voor het lezen hebben we de volgende tips: 

 Aan de titel van het tekstblok kunt u opmer-
ken voor welke groep de informatie is be-
doeld. Staat er geen groep vermeld, dan is de 
informatie interessant/belangrijk voor alle 
ouders.  

 Gebruik tijdens het lezen uw agenda. Belang-
rijke afspraken en tijden kunt u dan gelijk no-
teren. 

 Print de nieuwsbrief niet. U kunt de nieuws-
brief altijd inzien op de website 
www.eshoek.nl 

Klassenouders 
Inmiddels is er aan elke klas een klassenouder verbonden. Fijn dat er vol-
op belangstelling was. De klassenouder kan elke ouder via Mijnschoolinfo 
bereiken. Ze hebben een machtiging daartoe ontvangen. We wensen de 
klassenouder veel succes met deze taak! 

Nieuwe leerling in  groep 1c 
Nora Favre is in september gestart in het Eendennest. We hopen dat ze 
daar veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes ontmoet.  
In oktober verwelkomen wij geen nieuwe leerlingen.  
 
We wensen Nora een hele fijne tijd op De Eshoek toe.  
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Vijf gelijke dagen naar school 

Omdat De Eshoek met ingang van 01-01-2018 over gaat 
op vijf gelijke schooldagen, informeren we u maandelijks 
in de nieuwsbrief over onze plannen en de organisatie. Zo 
kunnen we gezamenlijk wennen aan het nieuwe voorstel.  

Alle kinderen van De Eshoek gaan straks elke weekdag 
hetzelfde aantal uren naar school. De vrije woensdagmid-
dag vervalt.  

Waar hebben we samen over gesproken?  
Nieuwe schooltijden zijn populair. Andere tijden sluiten beter aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen van nu. Ook veel 
ouders zijn voorstander van andere schooltijden. Het past beter in het dagpatroon van gezinnen, waarin zowel vader als moe-
der een (parttime) baan buitenshuis heeft. Ouders zijn bij nieuwe schooltijden flexibeler in het bepalen van hun werkdagen en 
werktijden. Zij hebben bovendien geen last meer van verschillen in schooltijden tussen onderbouw en bovenbouw. 

De buitenschoolse opvangorganisatie Skid staat heel positief tegenover vijf gelijke schooldagen. Er is overleg met Skid hoe de 
voor- en naschoolse opvang ín de school kan worden georganiseerd. Ook gaat Skid op zoek naar de aansluiting bij sportclubs, 
muziekverenigingen, enzovoort.  

Vijf gelijke schooldagen bieden door de week meer rust en regelmaat. Het geeft leerlingen duidelijkheid en levert in de klas 
meer effectieve leertijd op. De kortere middagpauzes  zorgen voor meer continuïteit. Het kost de leerkracht minder tijd om de 
aandacht van de leerlingen letterlijk weer bij de les te krijgen. Kinderen concentreren zich beter en blijven goed in het leerritme 
van de dag.  

Veel buitenschoolse activiteiten zoals sport en muzieklessen zijn nu allemaal op de vrije woensdagmiddag gepland. Met vijf ge-
lijke schooldagen kunnen de activiteiten meer verspreid over de week plaatsvinden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat verenigin-
gen daarbij aansluiten. 

Leerkrachten in alle groepen zijn op alle schooldagen na schooltijd beschikbaar om met u als ouder over uw kind te overleggen. 
Er is daarna genoeg tijd om lessen voor te bereiden of samen met collega’s een nascholing te volgen. Dit is goed voor de kwali-
teit van het onderwijs. Het vermindert de werkdruk voor de leerkrachten en dat is uiteindelijk ook beter voor uw kind. 

Wat zegt de nieuwe Wet op de schooltijden?  
De basisschool bepaalt zelf de indeling (begin-, eind- en pauzetijd) van de schooldag. Scholen mogen de tijden waarop een leer-
ling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen. De school moet zich wel houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. 
Leerlingen van de basisschool moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Scholen mogen leerlingen langer dan 
5,5, uur per dag lesgeven. 
 
Lesrooster en pauzetijden basisschool 
De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. 
Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van 
de activiteiten over de dag.  
 
Vakantie en vrije dagen basisschool 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakantie, de kerstvakantie en 1 week 
meivakantie landelijk vast. Basisscholen moeten zich aan deze data houden. Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie geeft 
het ministerie adviesdata. St. PrimAH stelt de data van deze vakanties vast. St. PrimAH bepaalt ook of zij de verplichte week 
meivakantie willen verlengen, tot bv. 2 weken. 

Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn 
omdat de school gesloten is door een algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken in de schoolgids vermelden en 
goed verdelen over het schooljaar. 

 
Wat zegt De Eshoek? 
 Vijf gelijke schooldagen.  
 De school bepaalt de begin- en eindtijden. 
 940 lesuren per schooljaar. 
 We kunnen en een aantal groepen moeten meer uren per schooljaar maken, vanwege de overgangsregeling van traditio-

nele schooltijden met verschil tussen onderbouw en bovenbouw, naar het 5-gelijkedagenmodel. 



Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

Kinderboekenweek 
Het thema van de 63ste Kinderboekenweek is griezelen. Monsters, spoken, nachtmerries, zombies, schaduwen, angsten, hek-
sen, achtervolgers: er is een moment dat ze onder je huid of onder je bed kruipen. Door over ze te lezen kun je ze bedwingen, 
want het ‘kwaad’ wordt meestal wel overwonnen. 
Woensdagmorgen 4 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend op De Eshoek, door verschillende teamleden en de voorlees-
kampioen Gwen, in de kuil. Tijdens de lessen zal er deze maand extra aandacht worden besteed aan lezen en griezelen.  
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws van de bieb: Kinderboekenweek met het thema Griezelen  

We gaan een griezelig najaar tegemoet in de Drentse bibliotheken. Want van 4 t/m 15 oktober vieren we de Kinderboekenweek 
onder het motto 'Gruwelijk eng!'.  

Kom naar de bibliotheek voor een lekker spannend boek of laat je kind meedoen met een ‘griezelige’ activiteit. Knutselen, 
‘griezelige’ proefjes doen, een doolhof of de griezelbuzz bekijken; er is genoeg te doen. Een abonnement is tot 19 jaar gratis. 
Meer informatie over de activiteiten op www.bibliothekendrenthe.nl.  

In de Kinderboekenweek worden ook het Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde kinderboek en de Gouden Griffel voor 
het best geschreven kinderboek bekend gemaakt. Janneke Schotveld, auteur van de populaire kinderboekenreeks Superjuffie!, 
schrijft het Kinderboekenweekgeschenk Kattensoep. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek is Knikkeruil door schrijfster 
Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden.  

Om alvast in de stemming te komen kun je met je kind het swingende liedje van ‘Kinderen voor Kinderen’ oefenen Kinderen 
voor Kinderen  

Boekentip onderbouw: Harmen van Straaten - En toen kwamen de monsters  
Jesse weet het zeker: er zit een monster onder zijn bed. En in de autosloperij van zijn vader zijn er 
nog veel meer. Groot, klein en harig. Ze verstoppen zich in en onder de auto's, of in de kofferbak. 
Waarom?  

Boekentip bovenbouw: Tosca Menten - Gruwelijk grappige griezelverhalen  
Gruwelijk grappige griezelverhalen is een verrassende bundel vol gruwelijk grappige griezelverhalen, 
weetjes, versjes en geestigheden. Om vooral NIET te lezen voor het slapengaan!  

Indeling lestijden  
bij 5-gelijkedagenmodel 

  Ochtend Middag Lengte 

  begin eind begin eind ochtend middag dag 

Maandag 8:30 12:00 12:30 14:00 3:30 1:30 5:0 

Dinsdag 8:30 12:00 12:30 14:00 3:30 1:30 5:0 

Woensdag 8:30 12:00 12:30 14:00 3:30 1:30 5:0 

Donderdag 8:30 12:00 12:30 14:00 3:30 1:30 5:0 

Vrijdag 8:30 12:00 12:30 14:00 3:30 1:30 5:0 

                

per week   25:0 

per jaar   940:0 

Onze leerlingen van groep 7 op pad voor de  

KINDERPOSTZEGELACTIE! 
 

Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar 
sieren de personages  van Jan, Jans en de kinderen de kin-
derpostzegels. 
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OUDERINFO HOEKJE   
Specialist gedrag  
Onze specialist gedrag, Mariska Damveld, is een groepsleerkracht die zodanig is geschoold dat zij collega’s en 
ouders kan begeleiden in het omgaan met kinderen met specifieke gedragsproblemen en/of ontwikkelings-
stoornissen. 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 bege-
leiden 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  Mariska schrijft daartoe 
een informatieblok.   

Deze maand gaat de informatie over:  groepsvorming 
 
Naar aanleiding van de Gouden Weken, waaraan in de vorige nieuwsbrief aandacht is besteed, nu een stuk over groepsvorming. 
Deze twee dingen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. In elke groep is sprake van een bepaalde dynamiek. Deze 
ontstaat in de loop van de tijd. Op het moment dat leerlingen elkaar langere tijd niet gezien hebben, bijvoorbeeld de zomerva-
kantie, kan de groepsdynamiek veranderen. Ook tussentijds, doordat er soms een leerling nieuw in de klas komt, kunnen er ver-
schuivingen ontstaan. Met name de eerste is voor scholen erg interessant om te volgen, maar ook om in te investeren. Immers 
een positieve groepsdynamiek is voor de (werk)sfeer in de klas veel fijner. De eerste zes weken na de zomervakantie biedt de 
meeste mogelijkheden om te investeren in de groepsvorming. De zogenoemde Gouden Weken. Dit komt doordat de 
"belevingstijd" van de zomervakantie voor kinderen langer is dan voor volwassenen.  

Maar wat is nu eigenlijk groepsvorming? 
We kennen 4 fases in de groepsvorming (groep 8 heeft er vijf). Om het overzichtelijk te maken zijn de fases in schema gezet met 
de verschillende kenmerken per fase erbij. 

 

Voor al deze fases geldt dat de leerkracht hierin een belangrijke rol heeft. Maar ook thuis kunt u hier als ouder aandacht aan be-
steden. Door te weten wat er speelt en met uw kind in gesprek te gaan, kunt ook u vanaf de andere kant deze fases begeleiden.  

Vrij 

U heeft inmiddels kunnen lezen dat De Eshoek meedoet aan de landelijke sta-
kingsactie. De school is daarom donderdag 5 oktober gesloten.  

Dinsdag 17 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn 
deze dag vrij. 

Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober is de school gesloten 
in verband met de  
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Jumbo spaaractie 

Net als vorig jaar doet De Eshoek weer mee aan de JUMBO spaaractie: sparen voor je 
school. Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor 
deze ‘Sparen voor je School’ actie onder de deelnemende basisscholen, per regio, een te 
verdelen budget beschikbaar. 
 
Tijdens de actieperiode, vanaf 4 oktober t/m 21 november, ontvangt u bij elke besteding 
van € 10,- een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw 

keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- 
en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoe-
ken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast 
kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android 
telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de school-
punten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op 
school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunnen laten. 

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 

Wilt u iets vragen? 

De deur staat altijd 

open 

Gastlessen brandweer voor de groepen 4, 5 en 6 
Vrijdag 13 oktober komt de brandweer naar onze school om gastlessen te verzorgen in de groepen 4, 
5 en 6. Smokey  
Smokey de Rookmelder is een beeldmerk waarmee de brandweer aandacht vraagt voor brandveilig 
leven. Rondom Smokey de Rookmelder is een lespakket ontwikkeld voor op de basisschool. 
In alle lessen besteedt de brandweergastdocent  aandacht  aan het voorkomen en ontdekken van 
brand en hoe te reageren bij brand. De lessen zijn interactief, met oefeningen en proefjes. Samen na-
denken en vooral delen van ervaringen. Op deze wijze wordt de informatie niet gauw meer vergeten. 

Schrijfster in groep 5 en 6 
We hebben bezoek gehad van een echte schrijfster, Corien Oranje. De kinderen van de groepen 5 en 6 
waren een klein beetje zenuwachtig....... want ze gingen haar nu toch echt ontmoeten.  
De hele week hadden ze over haar boeken gehoord en een aantal zelf gelezen: 'Kampioen' , 'Ren, juf, 
ren!'.  
Veel kinderen waren goed voorbereid, ze hadden een papiertje en pen meegenomen zodat ze een echte 
handtekening konden krijgen.  
De kinderen luisterden muisstil naar verhalen van Corien. Ze heeft lang in Indonesië gewoond, samen 
met haar gezin en daar waren natuurlijk genoeg verhalen over te vertellen.  
Maar het verhaal waar de kinderen ademloos naar luisterden was het verhaal van Olivier. Olivier staat 
centraal in het boek 'Kampioen'. Olivier was enorm sportief, hij hield van veel sporten waaronder zwem-
men. Op een dag kreeg hij een ongeluk waarbij zijn been ernstig beschadigd werd en belandde hij in het 

ziekenhuis. Zijn been kon niet meer gered worden en hij verloor zijn been. Een enorme tegenslag maar Olivier liet het er niet bij 
zitten en vocht zich terug. Hij werd een enorme zwemkampioen en haalde medaille na medaille. Hij heeft zelfs met de Paralym-
pische Spelen meegedaan! Een echte kampioen!  
Je kon een speld horen vallen, de kinderen zaten helemaal in het verhaal.  
En dat was wat Corien wilde bereiken, luisteren en/of lezen verbreedt je fantasie! Kinderen mochten ook bij plaatjes fantaseren, 
zoals een plaatje van een enorme grot. Wat stel je je bij die grot voor, wat zit daar in? Of wat komt daar uit?   
En natuurlijk werd de juf voor de gek gehouden. Met een blinddoek om ging de juf voelen in een heel bijzonder kistje. Wat zou 
erin zitten... de kinderen wisten het natuurlijk al. Het voelde erg glib-
berig aan, heel eng.... het leek wel op een regenworm, of een spin.... of 
erger. De juf gilde het uit en de kinderen vonden het prachtig! Het was 
gewoon een snoepje in de vorm van een slang!   
Dat was een mooie afsluiting van een leerzame middag.  
 
Bedankt Corien voor de inspiratie.  
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CODE ORANJE !!!  Wel of Geen Koningsdag in Annen??? 

Stichting Vrienden van Oranje Annen is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vanwege het vertrek van een aantal be-
stuursleden is op dit moment de capaciteit onvoldoende om de Koningsdag 2018 in Annen te kunnen organiseren. 

Al jaren wordt Koningsdag in Annen groots gevierd met leuke activiteiten voor de kinderen tot en met groep 8 van de basis-
school. Ook hier zijn wij afhankelijk van (en op zoek naar) vrijwilligers voor het begeleiden van de activiteiten.  

De voorbereidingen voor deze feestelijke dag beginnen in oktober. Het streven is om dan met een enthousiaste groep mensen 
te kunnen starten. 

Het KAN en MAG toch niet zo zijn dat er op 27 april 2018 geen Koningsdag meer gevierd gaat 
worden op de Brink in Annen. 

Draag jij Koningsdag Annen ook een warm hart toe meld je dan aan of vraag naar informatie via 
vriendenvanoranje@live.nl 

www.vriendenvanoranje.nl 

LuizenOpsporingsTeam 
Wist je dat….. 
 
 
 

 
 

 
 

                                      

izen t 

 

 

 

 

 

Op de Eshoek pluizen we elke tweede woensdag na een vakantie; 

Daarvoor zijn per klas minimaal twee ouders nodig die gaan pluizen; 

Deze ouders worden geregeld door de klassenouders; 

Het LOT (LuizenOpsporingsTeam) heeft contact met ouders en school om de luizencontrole goed te laten verlopen. 

 

Wie komt het LOT versterken? Vragen? Aanmelden? Mail naar fam.woest@ziggo.nl 

Na 2 dagen niet gegeten te heb-

ben zijn de luizen dood. 

Dus als het bed 2 á 3 dagen niet be-

slapen is, treft men hier geen leven-

de luizen of neten meer aan ... 

De stof waarmee de neten wor-

den vastgeplakt, hard snel uit 

en is niet met water oplosbaar 

en ook niet met zeep te verwij-

deren .... 

Haar korter dan 0.5 cm vinden 

ze maar niets, voor de rest 

kan het ze niet schelen of je 

haar nu lang of kort is ... 

Luizen hebben geen vleu-

gels en kunnen niet vliegen 

of springen ... 

Hoofdluizen zijn er het hele 

jaar door, maar de herfst is 

hun drukste seizoen ... Om luizen te vermijden, 

kun je het beste één keer 

per week een luizenkam 

door de  haren halen ... 

Hoofdluizen veroorzaken hevi-

ge jeuk. Dit komt door het 

speeksel dat ze inspuiten om 

het bloed bij het opzuigen niet 

te laten klonteren ... 
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