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Vorige maand was het onderwijs volop in het nieuws met de Dag van de Leraar en de staking. Kortom, de sector laat van zich 
horen. De Eshoek laat ook weer graag van zich horen, in deze nieuwsbrief daarom alle informatie voor de maand november.  

Volg de activiteitenkalender van  

De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

Heeft u nog een 

vraag? 

Bel of mail 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

1 december 2017 

5 Gelijke dagen naar school 
De voorbereiding en organisatie op weg naar het 5-gelijkedagenmodel is in volle gang. Wij willen u zo goed mogelijk informeren 
over de voortgang van het proces wat uiteindelijk tot de invoering van andere schooltijden moet leiden.  

Wat is er al geregeld? 

 Er is instemming ontvangen van Stichting PrimAH en de MR 

 We hebben de urenverantwoording (onderwijstijd) voor alle groepen berekend 

 Het pleindienstrooster is gemaakt 

 De verenigingen in Annen e.o. en externe relaties zijn geïnformeerd 

 De eindtijd is afgestemd op de buitenschoolse opvang 

 De formatieve consequenties van het personeel  

Waar wordt de laatste hand aan gelegd? 

 Leerkrachten bereiden zich voor op een onderwijsweek van 25 uur (herverdeling lesprogramma) 

 Een informatiebrochure voor de ouders 

Waar lopen we nog tegen aan? 
We hebben een rooster gemaakt, waarbij alle leerkrachten tussen de middag een half uur pauze hebben. De pleinwacht wordt 
gerealiseerd door leerkrachten die geen lesgevende taak hebben voor of na het eten, teamleden met geen groepsverantwoorde-
lijkheid (zoals de intern-begeleider, leden managementteam en de directeur), onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en 
vrijwilligers van Skidkinderopvang. 

Om ook bij calamiteiten (b.v. ziekte) de kinderen op het plein te begeleiden, hebben we besloten een soort van invalpool te orga-
niseren. Om die invalpool te realiseren, doen we een beroep op ouders.  

We sturen u binnenkort via Mijnschoolinfo een emailbericht waarin u zich kunt aanmelden voor deze zgn. invalpool. Vervolgens 
wordt aan de hand van de door u aangegeven mogelijkheden t.a.v. frequentie en beschikbare dagen, de pool ingericht. 

We denken daarmee bezettingsproblemen te voorkomen. 

We hopen op uw medewerking. 



Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

Sociale veiligheid 
Vanaf augustus 2016 handhaaft de inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij letten er vooral op of scholen 
de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt 
tot verbetering. De Eshoek heeft een enquête onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vorig schooljaar afgenomen. Het ver-
slag (analyse en conclusies) van de enquête staat vermeld op de website; www.eshoek.nl -> organisatie->praktisch & handig-
>protocollen. 

VERKEER(D) BELICHT & FIETSENKEURING voor de groepen 6 en 7 
De dagen worden al weer korter. Nog even en we hebben te maken met vroeg invallende duisternis en slecht weer. Slecht zicht 
dus. Hierbij is het voor de fietser van belang dat zijn of haar fiets zich in een perfecte staat bevindt.  
Op dinsdagochtend  1 november vindt daarom de controle op de fietsverlichting en de fietsenkeuring plaats.  
De controle op de fietsverlichting is voor leerlingen uit de groepen 6. De fietscontrole is voor de leerlingen uit groep 7.  
 
Alle leerlingen van groep 6 en 7 moeten deze  
ochtend hun fiets mee. 

U kunt vooraf de fiets van uw kind in orde maken. Op de 
website staan de checklijsten.  

LOT 
Woensdag 8 november komt het LOT weer bij elkaar 
om te speuren naar luizen bij uw kinderen. 
Het zou fijn zijn wanneer u uw kind geen gel in het 
haar doet en geen ingewikkelde vlechten maakt. Dit 
vergemakkelijkt het zoeken naar luizen voor ons LOT 
team.   

 

Gezocht: Peers!  
Sinds kort is er een niet-commercieel ouderinitiatief vanuit Rolde; we organiseren activiteiten voor kin-
deren met een ontwikkelingsvoorsprong of (vermoeden van) meer-of hoogbegaafdheid en hun ouders/
verzorgers. Voor kinderen t/m 12 jaar uit de ruime omgeving van Rolde. 
Doel is het bevorderen van peercontact, er zijn geen kosten aan verbonden (evt. onkosten).I 
Interesse? 
Meld je aan via Facebook bij de volgende groep: Peers Rolde e.o. of vraag informatie aan via: peersrol-
deeo@outlook.com          

Team Eshoek in de schoolbanken   
Het team van De Eshoek heeft zich tijdens de Zuidlaardermarkt laten scholen in het omgaan met Planb².  
Planb² is bedoeld om schoolbeleid, doelen, kind kenmerken en data op een overzichtelijke manier samen op 
drie niveaus: school, groep en leerling te administreren. Dankzij Planb² moet het eenvoudiger worden om 
zicht te houden op de groep en op onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. 

PIT-kids 

PrimAH en Prestatie  

Inzet en Intelligentie 

Talent en Toekomst 

Week van de mediawijsheid 20-24 november 2017 in de groepen 7 en 8 
Leerlingen doen steeds meer online. Ze zijn erg vaardig in de digitale wereld maar zich niet altijd bewust van de do's en don'ts 
die de virtuele wereld met zich meebrengt. In de week van de mediawijsheid willen we hier in de groepen 7 en 8 extra aandacht 
aan besteden door het volgen van gastlessen. 
De mediacoaches van stichting PrimAH gaan in op verantwoord gedrag op social media. Te denken valt aan hoe goed zijn insta-
gram, Facebook enz. afgeschermd en hoe veilig is het chatten met onbekenden op spelletjes sites. 
Daarnaast krijgen we een gastles van ZiggoVodafone, met het programma Online Masters. Dit is een gratis online lesprogramma 
over de digitale wereld. Online Masters behandelt vier thema’s: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en 
bewust online. De leerlingen gaan met de aangeboden skills aan de slag om zo hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te 
versterken. Ook leren ze meer over hoe ze zich veilig en bewust in de digitale wereld kunnen begeven. 

Door actief hieraan deel te nemen hopen we dat we als school bijdragen aan de veiligheid van onze leerlingen in de digitale 
wereld. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs9On3kOHWAhXIUlAKHYGWDQoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.finecto.com%2Fnl-nl%2Fhobby%2Fluizen%2Fluizen-bij-duiven&psig=AOvVaw3KlSa04yt5KAGljR6dGNL_&ust=1507555691432
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs9On3kOHWAhXIUlAKHYGWDQoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.finecto.com%2Fnl-nl%2Fhobby%2Fluizen%2Fluizen-bij-duiven&psig=AOvVaw3KlSa04yt5KAGljR6dGNL_&ust=1507555691432
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs9On3kOHWAhXIUlAKHYGWDQoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.finecto.com%2Fnl-nl%2Fhobby%2Fluizen%2Fluizen-bij-duiven&psig=AOvVaw3KlSa04yt5KAGljR6dGNL_&ust=1507555691432
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEhaOmqujWAhWPaVAKHTIBCDAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.daarkunjemeethuiskomen.nl%2Ffietsverlichting&psig=AOvVaw3N3rI-d651_goUK9E_TNIY&ust=1507803046257663


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:  sociaal en emotioneel 

U leest het op veel plaatsen en u komt het tegenwoordig overal tegen, de begrippen sociaal en emotioneel. Vaak worden de bei-
de woorden gecombineerd tot sociaal-emotioneel. 
Vaak brengt men deze begrippen in verband met gedragsproblemen. Voor veel mensen zijn het vage en lege begrippen, maar 
toch gaat het bij deze begrippen om concrete zaken. In het volgende stuk ga ik hier dieper op in. 
 
Sociaal 
Het begrip sociaal heeft op school te maken met de manier waarop kinderen met anderen omgaan, met hun klasgenoten, 
schoolgenoten en de volwassenen. 
Daarbij hanteren we het begrip sociale vaardigheid. Het gaat hierbij om concrete vaardigheden die je uitvoert bij het omgaan 
met anderen zoals: iets aan iemand vragen, iets aan iemand geven, iemand feliciteren, zeggen dat je iets niet wilt, etc. Op die 
manier wordt het begrip sociaal zichtbaar.  
Gekoppeld aan het begrip sociale vaardigheid moet ook het begrip sociale kennis genoemd worden. Sociale kennis is eigenlijk het 
verstand dat je gebruikt als je met anderen omgaat.  
Kinderen leren hierbij op welke toon je iets het beste kunt zeggen, wat je het beste wel of niet kunt zeggen, wat anderen pijn 
doet, etc. Ook leren ze waarom iets verkeerd is gegaan en wat je zou kunnen doen om dat de volgende keer beter te doen.  
Onder de begrippen sociale vaardigheden en sociale kennis ligt de sociale mentaliteit. Daarbij gaat het er om of je anderen res-
pecteert en begrip toont of dat je egoïstisch bent en onbetrouwbaar. 
 
Emotioneel 
Emotioneel heeft te maken met je emotie, met je gevoelens. Je beleeft iets of er is iets dat je overkomt; welke gevoelens heb je 
dan; ben je boos, blij of heb je meer gevoelens. Ken je gevoelens als verdriet, schaamte, spijt, trots, angst, etc. Bij sommige kin-
deren is het gevoelsleven heel gevarieerd, terwijl andere kinderen alleen boosheid en blijheid kennen. 
 
Vaak heeft men het over sociaal-emotioneel om daar mee aan te 
geven dat die beide begrippen samenhangen. Immers, als anderen 
je uitlachen kan dat je gevoel van eigenwaarde aantasten. Daar-
naast betekent deze combinatie van woorden ook dat je soms iets 
niet meer zult gaan doen, omdat je voelt dat je daar anderen pijn 
mee doet. 
Op die manier komen sociaal en emotioneel weer bij elkaar. 

Cito B-toets  groep 8  
Vanaf 6 november wordt, gedurende 2 weken, de Cito 
B-toets  afgenomen in groep 8. De toetsen rekenen, 
begrijpend lezen en spelling, vormen de laatste schakel 
in de Plaatsingswijzer die als hulpmiddel gehanteerd 
wordt bij het schooladvies. Deze toetsen zijn voor de 
leerlingen niet nieuw en ze meten alleen de voortgang 
op dat moment. Voor het definitieve schooladvies in 
februari wordt er, naast de Plaatsingswijzer, ook geke-
ken naar werkhouding, taakgerichtheid, huiswerk en 
zelfstandigheid. 

Inloopavond voor alle groepen! 
Donderdag 9 november is de jaarlijkse inloopavond. U kunt samen 
met uw kind in zijn of haar groep kijken. Uw kind vertelt iets over het 
onderwijs op De Eshoek. Ook zijn alle lampionnen te bewonderen.  
Nieuw dit jaar is de inloopavond bij de kleuters.  
De inloopavond voor alle groepen begint om 17.00 uur en eindigt om 
18.00 uur. Tussen 17.00 uur en 17.30 uur worden de kinderen ver-
wacht met een A t/m M als beginletter van de achternaam. Tussen 
17.30 uur en 18.00 uur worden de kinderen verwacht met een O t/m 
Z als beginletter van de achternaam. Dit om te grote drukte in de klas 
te voorkomen.  

Nieuwe leerlingen 

In de maand november verwelkomen we weer een aantal nieuwe kleuters. Sild Roemers en Olan Schoonderwoerd hebben een 

stoeltje gevonden in de Vlindertuin. Kailano Boels leert zwemmen samen met de andere eendjes uit het Eendennest. Lola 
Grooters/Beugels vindt haar nieuwe vriendjes in het Konijnenhol. We wensen jullie allen een hele fijne tijd op De Eshoek! 

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=0ahUKEwjvpfDEqOjWAhUOLlAKHckHDh0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.praktijktransire.nl%2Ftherapieen-voor-kinderen%2Fkinder-sociaal-emotionele-therapie%2F&psig=AOvVaw1N-8ePxv-04h
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip_5Svp-jWAhVPmbQKHWfrDDAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Fstock-fotografie-welkom-mat-image427372&psig=AOvVaw0kULA5G2SzbkVCbmSM_Jm7&ust=15078022638139


Sparen voor De Eshoek bij  Jumbo in Zuidlaren. 

De posters hangen klaar en de dropbox staat in de hal van onze school. In de Jumbo te 
Zuidlaren staat ook een dropbox met de naam van onze school, waar Jumbo klanten even-
eens hun punten in kunnen doneren. We hopen dat u de punten aan De Eshoek schenkt. 
Hoe meer punten hoe hoger de waarde van de cheque. 

 
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 opzoeken 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 schoolpunten 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 

Cultuurmenu voor alle groepen 
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele voorstellingen, muse-
umbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunst-
docenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen aan erf-
goedprojecten, die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld. 
  
Waarom het Cultuurmenu? 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan kunst- en cultuureducatie. 
Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdiscipli-
nes. Elk jaar staat voor uw kind een andere thema centraal. 
  
De praktijk 
Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert naar kunst te kijken, kunst te 
beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen omgeving. 
De projecten sluiten aan bij de Kinderboekenweek en de nationale gedichtendag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kunstenaars of docenten komen dit jaar voor groep 1 t/m 6 bij ons op school langs om de lessen te geven. De kinderen van 
groep 7 en 8 gaan met de bus naar Assen voor de kunstschooldagen: ze volgend workshops bij het ICO en het Drents Archief en 
gaan naar een voorstelling in DNK (de nieuwe Kolk). Sweep Dreams is een voorstelling van Duo Gi-Jo en Monsters van Dudapai-
va Company.  
Het metzingconcert in het Drents wordt verzorgd door Martijje met band.  
De erfgoedactiviteiten zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet, Geessie en Geert, Plaats je plek.  
Daarnaast bezoekt groep 7 het Gevangenismuseum en gaat groep 8 op vrijdag 17 november naar het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork en krijgen ze een rondleiding over het voormalig kampterrein. Specifieke informatie over tijden volgt via 
Mijnschoolinfo. 

Indeling Bouw discipline Kunstontmoeting Kunstles Aansluiting bij 

Groep 1,2  Acrobatiek Sweep Dreams Beeldende vorming IVN project Afval en 
bewegen 

Groep 3,4 Muziek en erf-
goed 

Metzingconcert Het 
jaor deur 

Muziek Meertmaond 

Groep 5,6 Literatuur Ontmoeting met 
een schrijver 

Media Kinderboekenweek 

 Groep 7,8 Muziek, dans, 
media, beel-
dend, theater 

Monsters Workshops die kin-
deren zelf kunnen 
kiezen 

Kinderboekenweek 
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Nieuws vanuit de MR 
Op maandag 2 oktober is de MR voor de eerste maal dit seizoen bij elkaar geweest.  
Marieke de Vries en juf Mariska zijn de nieuwe MR leden. Marieke volgt Sander Ros uit de oudergeleding op, juf Mariska 
vervangt juf Annet en meester Kees vervangt juf Kundina in de personeelsgeleding. Juf Annet en juf Kundina hebben afscheid 
genomen. Voor de vakantie had de MR Sander al uitgezwaaid. We danken alle vertrekkende leden voor hun belangrijke en in-
spirerende bijdrage! 
De MR heeft tijdens deze vergadering instemming gegeven aan de schoolgids, het 5-gelijkedagenmodel en het scholingsplan. 
Daarnaast is een jaarplan MR samengesteld en zijn de taken binnen de MR verdeeld.  

Uitnodiging  
Informatieavond PIT-groep & Levelwerk en Levelspel op De Eshoek 
Op donderdag 23 november 2017 van 20.00 uur tot 21.00 uur 
Voor alle ouders van groep 1 t/m 8 

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor een informatieavond over de PIT-groep op De Eshoek. 
Dit schooljaar zijn de PIT-kids gestart met de nieuwe verrijkingsleerlijn Levelspel en Levelwerk. 
 
Tijdens de informatieavond wordt ingegaan op:  
 Wat is verrijkingswerk  
 Wat vraagt het van de leerlingen 
 Wat is het doel van verrijkingswerk 
 Wanneer komt een leerling in aanmerking voor verrijkingswerk 
 Welke rol speelt het signaleren en de toetsresultaten  
 De ontwikkeling van het verrijkingsonderwijs op de Eshoek 
 Uw vragen over de PIT-groep 
 
We hopen u graag te ontmoeten 
Juf Nita  

Project Gezond scoren FC Groningen in groep 8 
Net als voorgaande jaren doet De Eshoek weer mee aan het project Gezond Scoren van FC Gro-
ningen. Gezond Scoren is een gezondheidsproject voor basisschoolkinderen de bovenbouw. Het is 
een zes weken durend project welke wordt afgesloten met een gezondheidsquiz. Iedere week 
staat in teken van een gezondheidsthema, aangeleverd door de GGD. Ter introductie op ieder ge-
zondheidsthema heeft FC Groningen een video opgenomen die aan het begin van de week in de 
klas kan worden vertoond. In iedere video fungeert een speler en/of trainer van FC Groningen als rolmodel voor de kinderen. 

De gezondheidsthema’s die dit jaar aan bod komen zijn: Ontbijten, Groente en fruit, Bewegen, Geluk, Water drinken en Slapen. 

Het einddoel van het project Gezond Scoren is om kinderen bewust te maken en daadwerkelijk aan te zetten tot een gezonde 
leefstijl. De leerlingen van groep 8 hebben zich fanatiek ingezet voor het maken van een superleuk filmpje. Dit is het TOP re-
sultaat: https://www.youtube.com/watch?v=37SncndqozM 

PIT-kids 

PrimAH en Prestatie  

Inzet en Intelligentie 

Talent en Toekomst 

Ik ben Marieke, moeder van Eef (4 jaar), Roel (4 jaar) en Guus (2 jaar). Samen met Cees wo-
nen we sinds 5 jaar in Annen. Onze kinderen zijn net als Cees dus echte Anner Oelen.  Vorig 
jaar hebben we kennisgemaakt met De Eshoek en vielen we fris in de discussie rond het on-
derwerp ‘Andere schooltijden’. Ik merkte dat dit mij meteen nieuwgierig maakte naar de ma-
nier waarop De Eshoek omgaat met belangen die spelen: die van de kinderen en ouders, maar 
ook die van het personeel en meer in brede zin de stakeholders zoals 
(kinderopvangorganisatie), wijk en dorp en andere scholen binnen de stichting PrimAH. 

Ik ben hier primair in geïnteresseerd als ouder, omdat het ons persoonlijk leven als gezin aan-
gaat, maar ook vanuit mijn werk als bestuurssecretaris van een welzijnsorganisatie. In deze rol 
heb ik zowel ervaring met governance-aspecten zoals besluitvorming, beleid, organisatie en 

medezeggenschap, als met de inhoudelijke kant: de rol en taak van de school in het sociale domein.  

Gezien het feit dat ik door onze kinderen de komende 10 jaar hoop verbonden te blijven als ouder aan De Eshoek voelde ik me 
aangesproken toe de MR een nieuw lid voor de oudergeleding zocht en ik ben blij dat ik die rol nu mag vervullen. Ik zal me in-
spannen voor het behoud van het goede binnen De Eshoek, maar ook zeker met de blik naar voren De Eshoek steeds weer tot 
toekomstgerichte keuzen motiveren.  
Met vriendelijke groet,  
Marieke de Vries 
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Oriëntatie Voortgezet Onderwijs groep 8 
Na de geslaagde informatieavond over het voortgezet 
onderwijs bij ons op De Eshoek, gaat het oriënteren, 
sfeer proeven en kennismaken gewoon door. Op dins-
dagmiddag 14 november bezoeken de groepen 8 geza-
menlijk het Harens Lyceum in Zuidlaren. Hier volgen de 
leerlingen een aantal proeflessen in 
de sfeer van het voortgezet onder-
wijs, compleet met lesdocent- en lo-
kaalwisseling. Verder informatie over 
vertrektijden enzovoort volgt via 
Mijnschoolinfo. 

Groeten van de familie Groothuismink  uit Zambia 
De familie Groothuismink is in de zomervakantie verhuisd naar 
Zambia. 
U kunt de jongens Max en Daan bekijken op YouTube bij de 
'Vloggende broers' of op de website www.wereldtrappers.nl  
De jongens laten daar af en toe van zich horen in de vorm van een 
vlog en een blog.  

SINTERKLAASFEEST  
Het Sinterklaasfeest wordt door de werkgroep, bestaande uit ouderraad- en teamleden voorbereid. De voorbereiding is in 
volle gang. Hierdoor is het mogelijk dat Sinterklaas en zijn knechten dinsdag 5 december De Eshoek aan zal doen.  
 
Op 17  november krijgen de kinderen van de groepen 6,7 en 8 € 5,00 mee in een envelop. Deze kinderen trekken in de klas 
lootjes en kunnen voor het bedrag van € 5,00 een cadeau kopen.  
 
Wanneer ouders graag willen kijken naar de komst van de Sint, dan is het grasveld voor de Ekiwoek de beste plek. Het school-
plein is alleen voor de kinderen bedoeld. Tevens zouden wij ouders die met de auto komen, willen verzoeken om te parkeren 
op de grote parkeerplaats bij de sporthal. De parkeerplaats aan de Molenakkers blijft dan vrij, zodat Sinterklaas ongehinderd 
en goed zichtbaar bij de school aan kan komen. 
 
In de nieuwsbrief van december volgt opnieuw informatie over het Sinterklaasfeest.  
 
Controleert u nog even of de informatie over uw zoon/dochter goed geregistreerd staat (en dus is doorgegeven) in Mijn-
schoolinfo? Dit vooral i.v.m. allergieën van kinderen i.v.m pepernoten en schuimpjes traktaties.  
 
Hoe en waar kan ik als ouder de gegevens van mijn kind(eren) aanpassen? 
U dient eerst in te loggen bij Mijn schoolinfo. Ga naar "School” in het menu, u ziet hier “Mijn kinderen” staan. Klikt op het pro-
fiel van uw kind om deze te wijzigen. 
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