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Volg de activiteitenkalender van  

De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

Heeft u nog een 

vraag? 

Bel of mail 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

8 januari  2018 

Andere schooltijden 
Maandag 8 januari is het dan  zo ver! De Eshoek gaat starten met het  
5-gelijke dagenmodel. 
De kinderen worden vandaag geïnformeerd door de leerkrachten in de klassen. 
Alle ouders hebben donderdag 30 november de informatie brochure ontvan-
gen, zodat u alles nog eens rustig kunt lezen. 

Andere schooltijden 

Sinterklaas 

Gezond scoren 

Nieuws vanuit de MR 

Ouder infohoekje 

Nieuwe leerling 

Leerlingenraad 

Voorleeskampioen 

Kerst 

O, kom er eens kijken... 

De decembermaand staat voor de deur! Deze week zal in het basisonderwijs voor 
veel kinderen de spanning stijgen… en zo vast ook voor menig ouder en leerkracht… 
het heerlijk avondje is bijna daar. Tussen de chocoladeletters en pepernoten door, 
ontvangt u van De Eshoek de nieuwsbrief.  

Juf Mariska met verlof 

Juf Mariska geniet volop van haar zwangerschapsverlof. 

De honneurs in groep 8b worden nu waargenomen door 

juf Gitte en meester Gerben. We wensen juf Mariska een 

fijne tijd en ook wij wachten geduldig af……… 

Vertrek juf Geertje en juf Marjon 

Bij het verlaten van 2017, verlaten ook juf Geertje en juf Marjon de basisschool 

De Eshoek. Beiden hebben besloten te 

gaan genieten van een vervroegd pensi-

oen en veel vrije tijd. Het team organi-

seert voor de juffen een eervol vertrek in 

besloten kring.  

We zullen de veelzijdige persoonlijkheid, 

de positieve houding en constructieve 

samenwerking van de dames missen. We 

wensen allebei heel veel plezier, geluk en 

gezondheid voor de toekomst.  



Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

Sinterklaas op De Eshoek 
De voorbereiding op het Sinterklaasfeest, verzorgd door een actieve groep ouders en teamleden, is 
in volle gang. Hierdoor is het mogelijk dat Sinterklaas en zijn Pieten dinsdag 5 december De Eshoek 
aan zullen doen.  
 
Alle kleuters worden om 8.20 uur in de klas verwacht. De kleuters mogen hun jas aanhouden. Zij 
gaan dan samen met hun juf Sinterklaas op het grote plein opwachten.  
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 blijven ‘s morgens op het grote plein. Om 8.30 uur verzamelen zij 
zich bij de eigen juf of meester om gezamenlijk de komst van Sinterklaas en zijn Pieten af te wach-
ten.   
De surprises  van de kinderen uit de groepen  6 t/m 8 mogen om 8.20 uur naar binnen worden ge-
bracht. De kinderen nemen net als anders fruit en een beker mee naar school. Op school krijgen de 
kinderen ranja en een speculaasje. 
 
Dinsdagmiddag worden alle kinderen weer op school verwacht. In de klassen wordt het Sinterklaasfeest gezellig voortgezet. 
 
Wanneer ouders willen kijken naar de komst van de Sint, dan is het grasveld voor de Ekiwoek de beste plek. Het schoolplein is 
alleen voor de kinderen bedoeld. Tevens zouden wij ouders die met de auto komen, willen verzoeken om te parkeren op de gro-
te parkeerplaats bij de sporthal. De parkeerplaats aan de Molenakkers blijft dan vrij, zodat Sinterklaas ongehinderd en goed 
zichtbaar bij school aan kan komen. Na de intocht gaan alle leerlingen naar de eigen klas.  

In de afgelopen MR-vergadering zijn de resultaten van de vei-
ligheidsenquête besproken.  Het plan is aangevuld met een 
aantal verbeteringen voor dit schooljaar. Het plan is goed ge-
keurd en ter inzage geplaatst op de website van de school. 
Daarnaast zijn de plannen en de organisatie van het 5-
gelijkedagenmodel samen doorgenomen. Ook organiseert de 
MR wederom een Thema-avond. De datum is vastgesteld op 15 
maart 2018.  

De nieuwsbrief van de GMR is op de website 
geplaatst.  

De volgende MR-vergadering vindt plaats op 
11 december, om 20.00 uur in de school.  

Gezond scoren groep 8 
De kinderen uit groep 8 hebben meegedaan aan het project “Gezond scoren”. Er 
deden 26 scholen mee.  Met beide groepen 8 is er een filmpje gemaakt. Daarmee 
hebben we een plek in de finale bemachtigd.  
We moesten in de klas een toets maken. Wij hadden deze toets het beste gema-
akt en mochten daarom samen met Esther Ezinga en Henk Arkesteijn op het podi-
um.                                                                                           

In de bioscoop, naast de Euroborg, in Groningen was de finale. In de finale stond-
en ook o.b.s. Gieten en de St. Antoniusschool uit Sappemeer.  Wij hadden de 

kleur groen gekregen en waren allemaal in het 
groen gekleed. De St. Antoniusschool rood en 
o.b.s. Gieten blauw.  

 
Het was heel spannend. Quizmaster Emiel stelde allemaal vragen.  
We stonden de hele tijd 1 punt achter op de St. Antonius school en 2 punten achter op o.b.s. 
Gieten. We zijn derde geworden en hebben 500 euro gewonnen voor het schoolplein.  

Van Floris en Norah uit groep 8a 
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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 willen we regelmatig aandacht besteden aan onderwerpen en artikelen over gedrag. Juf 
Mariska schrijft daartoe een informatieblok.   
 
Deze maand een stukje over omgaan met verandering. Passend bij de laatste ontwikkelingen op de Eshoek. Uw kind gaat immers 
over naar een nieuw lesrooster per 1 januari 2018. 
 
Alles is aan verandering onderhevig. Daar heb je als ouder helaas geen grip op. Vriendinnetjes verhuizen of een juf krijgt een an-
dere baan. Alleen komen in de belevingswereld van een gevoelig kind deze veranderingen soms net iets harder aan.  Om toch zo 
goed mogelijk om te gaan met veranderingen en de emoties die dit soms oproept bij kinderen heb ik een aantal punten op een 
rijtje gezet die hierbij misschien kunnen helpen. 
 
1. Bereid je kind voor op een verandering 
Een kind heeft tijd nodig om informatie te verwerken en de ietwat gevoelige kinderen hebben gewoonweg iets meer tijd nodig. 
Laat hem of haar wennen aan het idee. 
Wat nou als je kind toch in huilen uitbarst? Neem het bij je op schoot en laat zien dat je aandacht schenkt aan de emotie (‘Ik zie 
dat je verdrietig bent, maar ik zal uitleggen waarom …). Op deze manier voelt een kind zich veilig en kun je op een rustige manier 
vertellen waarom de verandering plaatsvindt. Negeer emoties van kinderen (gevoelig of niet) nooit. 
 
2. Hoe ervaar jij verandering? 
Als ouder ben je een spiegel voor je kind. Reageer je zelf heel heftig of gestrest, dan kan het zijn dat je kind dit oppikt. Het is goed 
om je bewust te zijn van jouw eigen emotie en de wijze waarop dit voor het kind zichtbaar is. 
 
3. Emoties tonen mag 
Het is nooit leuk om je kind emotioneel te zien, maar als hij of zij merkt dat je als ouder hier verdrietig van wordt dan is het voor 
een kind de volgende keer nog lastiger om zijn of haar eigen emoties te laten zien. Het is goed dat kinderen hun emoties tonen, 
het hoort erbij.  
 
4. Ga geen dingen vermijden, omdat je bang bent dat je kind heftig reageert 
Zolang je duidelijk en vroegtijdig communiceert en aandacht besteedt aan emoties heb je er in ieder geval alles aan gedaan om 
het in goede banen te leiden. De meeste veranderingen hebben tijd nodig zoals als gezegd en gevoelige kinderen hebben soms 
wat meer tijd nodig om veranderingen een plekje te geven. 
  
Hoe ouder je kind wordt, hoe gemakkelijker hij of zij over het algemeen om kan gaan met verandering. De wijze van omgaan met 
verandering verandert met de jaren. 

In de maand november verwelkomen wij een nieuwe 
leerling. Stijn van Soest komt het team van groep 8b 
versterken.  
 
We wensen Stijn een hele fijne tijd toe op De Eshoek . 

Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 
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Leerlingenraad Eshoek gevormd 
In de afgelopen maand hebben leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 zich kandidaat kunnen 
stellen  voor de leerlingenraad van De Eshoek. De aanleiding is om leerlingen van De Eshoek 
een ‘stem’ te geven. Daarnaast versterkt het ons communicatiekanaal voor de leerlingen in de 
driehoek.  
In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die 
graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze 
school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij een belangrijke rol hebben om erachter te komen 
wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in 
vergaderingen van de leerlingenraad.  

 
Iedereen kan misschien wel iets bedenken waarin de school nog verbeteren kan. 
Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën 
ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en 
zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker 
dan alleen.  
 
 
 

In de leerlingenraad zijn gekozen: 
Groepen 5: Lisa Schnuck, Isa Venhuizen, Jorn Wieringa en Noa Buining. 
Groepen 6: Yenthe School, Lien Kollee, Dinand Roossien en Denise Bekkering. 
Groepen 7: Luuk Hamminga, Laura Arkesteijn, Julian Hegge en Leon van der Ploeg. 
Groepen 8: Hugo Sinnige, Eva Arkesteijn, Finn Horneman en Maud Dijkema. 
 
We feliciteren alle leden met hun benoeming en wensen een ieder veel succes! 
 
De leerlingenraad is uitgenodigd door de directeur, voor de benoeming en zal ook de start worden besproken. Daarna wordt 
het proces over genomen en verder begeleid door de groepsleerkrachten juf Dieuwerke en meester Gerben. 

Op de website vindt u alle informatie terug over de start 

van het 5-gelijkedagen model: 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_4mLwOPXAhVCyaQKHfC6DL0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fobsdepeppel.nl%2Fleerlingen%2Fleerlingenraad.html&psig=AOvVaw3w-kX4YM4Lon_arKPnT-XN&ust=1512035155528276


Voorleeskampioen 
Vrijdagmiddag 24 november waren de voorleeswedstrijden in de groepen 7. Uit elke groep  zijn er 3 
leerlingen gekozen die deze middag mochten voorlezen aan alle kinderen uit groep 7, de meester en 
juffen uit groep 7 en een jury. Er werd prachtig voorgelezen door alle kandidaten. Uiteindelijk heeft 

de jury besloten dat Nicky de Groot de kampioen van De Eshoek is gewor-
den. 
 
Nicky gaat onze school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van alle 
scholen binnen de gemeente Aa en Hunze. 
 
Gefeliciteerd Nicky en we wensen je veel succes in de volgende ronde.  

Wilt u iets vragen? 

De deur staat altijd 

open 

Kerst op De Eshoek 
Vanaf maandag 11 december staat de deur open voor de Kerstman. Op woensdagoch-
tend 20  december (kleutergroepen) en donderdag 21 december (groepen 3 t/m 8) 
gaan de kinderen kerststukjes maken en genieten we van de traditie “kniepertjes bak-
ken”.  
Op donderdagavond 21 december vieren we in alle groepen het kerstfeest, met een 
buffet. Het feest start om 17.30 uur. Om ongeveer 19.00 uur is het feest afgelopen en 
kunnen de kinderen weer gehaald worden.  We verzoeken ouders zich niet op te hou-
den voor de klassendeuren.  
 
Na het Sinterklaasfeest ontvangt u een brief over de organisatie van het buffet. Ou-
ders en belangstellenden zijn op donderdagavond 21 december om 17.30 uur op 
school welkom, om onder het genot van een glaasje glühwein, het jaar 2017 gezamen-
lijk af te sluiten. Om de kerststress tegen te gaan zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 
donderdagmiddag 21 december vrij en de leerlingen van groep 5 t/m 8 op vrijdagmid-
dag 22  december.   
 

KERSTMUSICAL groep 6 
Op vrijdagmorgen 22 december voeren de groepen 6 een kerstmusical op voor alle kinderen van de Eshoek. Ook de ouders van 
groep 6  en andere belangstellenden, willen we graag de gelegenheid geven deze voorstelling bij te wonen. Er is daarom een 
extra optreden voor volwassenen op woensdagavond 20 december om 18.30 uur. U bent dan van harte welkom.  
 
KERSTVAKANTIE  
Het einde van het jaar is na de kerstviering voor de leerlingen in zicht. Vrijdagochtend wordt er gezamenlijk opgeruimd en slui-
ten we met een gezellige ochtend het jaar 2017 af. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij en kunnen vanaf dan genieten  van de 
kerstvakantie. Een nostalgische tijd; over wat voorbij is en niet meer terugkomt. Het is ook de periode van goede voornemens, 
van wensen en verlangens. We wensen een ieder daarom een erg gezellige vakantie en  een veilig en gezond 2018 toe, namens 
alle medewerkers van De Eshoek. 
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