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Volg de activiteitenkalender van  

De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

Heeft u nog een 

vraag? 

Bel of mail 

Welkom 
In de maand april verwelkomen we Janne Bouma.  Janne heeft 
een stoeltje gevonden in de Vlindertuin bij juf Annet. 
Thomas Tjeerdsma komt weer volledig terug op  De Eshoek . 
Hij zal zijn vriendjes nu alle dagen zien in de combi 4/5. 
We wensen beiden een fijne schooltijd toe! 

 Inleiding 

 Meertmaond-Dialectmaond 

 Voorleeskampioen 

 LOT 

 Nieuwe leerlingen 

 Theatervoorstelling 

 Dodenherdenking 

 De Centrale eindtoets 

 Enquête Zuidlaardermarktdag 

 BHV 

 DoeKoe actie 

 Ouderinfohoekje 

 Afscheid juf Agnes 

 Verkeersexamen 

 Schoolfotograaf 

 Auditcommissie 

 Verkeer (snelheid) 

 Kindpakket 

 Lunch 

 Vakantierooster 2018-2019 

Meertmaond Dialectmaond 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, 
is de maand maart de Dialectmaond.  Ook op De Es-
hoek is hier volop aandacht aan besteed. We zijn op 
De Eshoek begonnen met voorlezen in het Drents. 
Alle klassen kregen een voorlezer. Hij of zij vertelde prachtige verhalen in het Drents. 
In alle klassen werd gedurende de Dialectmaond aandacht besteed aan de Drentse taal 
middels onze methode Krummels en de maandsluiting stond in het teken van de 
Drentse taal. De groepen 3 en 4 deden daarnaast mee aan het project Het Joar Deur. 
Zij mochten Drentse liedjes zingen in de kerk van Gieten met een echte band! We kun-
nen terugkijken op een succesvolle Dialectmaond. 

In deze nieuwsbrief vertellen we u onder meer over de activiteiten van de maand 

april en de voorbereiding op de activiteiten van mei. Ook brengen we graag het 

vakantierooster van het nieuwe schooljaar onder uw aandacht, evenals een wij-

ziging van de afspraken en het advies over de schoollunch.  

Theatervoorstelling groepen 5 en 6 
Vrijdag 13 april hebben de groepen 5 en 6 een theatervoor-
stelling. Het is een interactief theaterstuk genaamd: 
‘Overstekend Wild’ . De voorstelling  gaat over verkeer. 
Het stuk wordt gespeeld door 3 spelers en vindt plaats op De 
Eshoek.  

LOT 
Tijdens de controle 
in maart zijn er 
geen luizen aange-
troffen op De Es-
hoek. De volgende 
controle vindt 
plaats op:  23 mei 

Voorleeskampioen 
Vol trots kunnen wij u melden dat Nicky de 
Groot de voorleeswedstrijd van de Ge-
meente Aa en Hunze heeft gewonnen. Zij 
werd door de jury uit 11 kandidaten als 
beste voorlezer gekozen.  
Ze gaat nu door naar de provinciale voor-
leeswedstrijden.  Deze zijn op 18 april. 

Nicky, we wensen je veel succes! 
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Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

NATIONALE HERDENKING 2018 
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 
vredesoperaties. 
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 verzetsmensen 
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 geschiedenis 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).  

DE CENTRALE EINDTOETS 
De verplichte centrale eindtoets voor 
alle leerlingen uit de groepen 8, van alle 
scholen in Nederland wordt afgenomen 
op 17, 18 en 19 april.  
De toets is bedoeld om het kennisni-
veau van de leerling te bepalen. Er zal 
gedurende drie dagdelen getoetst worden, op de onderde-
len 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 herover-
wogen en zo nodig bijgesteld.  

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

UITSLAG EN BESLUIT ENQUÊTE ZUIDLAARDERMARKT  
Er is volop een mening gegeven over wel/niet behoud van de 
margedag tijdens de Zuidlaardermarkt. Met de uitslag is beslo-
ten dat de Zuidlaardermarkt voor de kinderen geen vrije dag 
meer zal worden m.i.v. 2018/2019.  

                                  SPAREN VOOR DE SCHOOL                                                                         
     Bij de COOP kunt u sparen voor de school, met de actie 

                                                   DOEKOE 

We hopen zoveel mogelijk munten in te zamelen. Hoe meer 
munten, hoe hoger de opbrengst voor onze school. Aan het eind 
van de actie ontvangen we een bedrag om te gebruiken voor een 
schoolproject. De Eshoek kiest voor spelmaterialen voor de kin-
deren op het plein.  

Hoe werkt de actie? 
Klanten van Coop ontvangen Doekoe-munten bij aankoop van 
diverse producten, voorzien van een speciaal DoeKoe-kaartje. In 
de winkel doneert u de munten aan onze 
school in de display. We hopen dat u onze 
school wilt steunen.  
 

De actie loopt van  

19-03-2018 t/m 22-04-2018. 

BHV-scholing  
Onze school heeft Bedrijfs Hulp Verle-
ners. In geval van nood komen zij in 
actie. Tijdens twee herhalingslessen in 
de maand april worden ze bijgeschoold 
in Brand & Ontruiming en in Kleine on-
gelukken & Levensreddende Handelin-
gen/AED.   

volg de kalender 
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OUDERINFO HOEKJE   
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 daar-
toe een informatieblok.   
Deze maand gaat de informatie over:  eerlijkheid en liegen 

“Geef het maar toe!", zegt iedere ouder vast wel eens tegen zijn of haar kind. Eerlijk toegeven wat je hebt gedaan, is niet makke-
lijk voor veel kinderen. Er ontstaat bij sommige kinderen een stijfkoppigheid om gewoon iets toe te geven. Het label liegen bij 
jonge kinderen is een opvoedingslabel. Dat wil zeggen dat een volwassenkwalificatie gehangen wordt aan gedrag van zeer jonge 
kinderen. Het is daarbij de vraag of het echt liegen is of dat het het minder ernstige label van jokken zou moeten hebben. Echt 
liegen is het tegen beter weten in ontkennen, waarbij de eerlijkheidsnorm wel gekend wordt, maar niet gevolgd wordt. 

Verminderen van het liegen 
Probeer bij kinderen met hardnekkig ontkenningsgedrag het kind weinig gelegenheid te geven te ontkennen en voorkom dus een 
nietes-welles-machtsstrijd. Het is het beste om aan te geven wat er gezien is en de consequenties daaraan te verbinden zoals 
afzonderen/straffen of afkeuring uitspreken. Bij sommige kinderen is het beter om het gebeurde later te bespreken, als ze wat 
minder opgewonden zijn. Bepaal wat er is gebeurd en bespreek dat op een rustig moment.  

Zoek per dag enkele eenvoudige, niet problematische dingen zoals: Heb jij de dop/het deksel op de beker gedaan, heb jij dit hier 
neergezet? Koppel aan het ja of nee van het kind een positieve beoordeling. Op die manier raakt het kind gewend aan het toege-
ven wat het doet. Leer het kind onder woorden brengen wat er gebeurd is. Soms hebben kinderen te weinig kapstokken om grip 
te krijgen op wat er om hen heen gebeurt. Leer een kind hoe het heet wat er gebeurt. Op die manier wordt het kind op de werke-
lijkheid gericht. Jonge kinderen hebben iemand nodig die hen meer op de werkelijkheid richt en zo het jokken afbouwt. 

Bij oudere kinderen kan er wel sprake zijn van bewuste oneerlijkheid. Ze weten best het verschil tussen fantasie en werkelijkheid, 
maar willen toch niet toegeven.  

Belangrijk is dat we als volwassenen het kind leren om toe te geven, maar er toch geen heftige scène van maken omdat dat dat 
vaak nog meer stijfkoppigheid van het kind tot gevolg heeft. Als u zeker weet dat er sprake is van liegen dan is het goed om dit te 
benoemen. Geef aan wat er gebeurd is, zeg wat het kind daarover heeft verteld en hanteer hierbij de woorden liegen en eerlijk-
heid. Als het kind dan nog blijft ontkennen is het beter om uit elkaar te gaan en naar het kind toe aan te geven dat er later op te-
ruggekomen wordt. Op die manier komt er wat rust en leert het kind toch dat het gewoon toe moet geven.  Het kan ook voorko-
men dat we als volwassenen ook niet precies weten wat er gebeurd is en alleen een vermoeden hebben van liegen en oneerlijk-
heid. Het is goed om dat vermoeden wel gewoon uit te spreken en aan het kind te vragen erover na te denken. Op een later mo-
ment er op terug komen en het kind eerlijk te laten wat er is gebeurd werkt dan vaak ook. In alle gevallen is het belangrijk om 
tevredenheid uit te spreken als het kind iets eerlijk opbiecht. 

Vertrek juf Agnes 

Met wederzijds goedvinden hebben 

we afscheid genomen 

van juf Agnes Koetze 

Agnes gaat haar carrière voort-

zetten buiten stichting PrimAH. 

We wensen haar daarbij 

Verkeersexamen groep 7 
Op 23 mei is het zover voor de kinderen van groep 7: het praktisch verkeersexamen. 
Op deze dag fietsen de examenkandidaten een route door het dorp Annen. 
Om de verrichtingen van de leerlingen te controleren worden er 11 posten uitgezet. 
Deze posten willen we graag bemannen met in totaal 22 personen (2 per post). Hier-
voor doen we een beroep op alle ouders, opa's, oma's en overige belangstellenden om 
zich op te geven als controlepost. 
Hebt u belangstelling dan is het volgende van belang: 
Datum: woensdag 23 mei 
Tijd: 8.15 uur 
Plaats: obs De Eshoek op de tribune 
Doel: Uitleg en daarna naar de posten 
Eindtijd: ca. 11.30 uur 
Opgave: Klassenouders groep 7 of henkboelens@primah.org 
Voor koffie etc. wordt gezorgd. Een stoel meenemen is handig. 
 
De verkeerscommissie 
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Schoolfotograaf 
De eerste lentedagen hebben zich alweer gemeld. Een heerlijk zonnetje en prachtige 
temperaturen. Een goed moment om fleurige schoolfoto’s te maken. Op maandag 16 
april en dinsdag 17 april komt daarom de schoolfotograaf voor het maken van individue-
le foto’s en klassenfoto’s. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoon-
lijk wachtwoord met code, waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt be-
stellen. 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  maandag 16 april . Deze 
middag is de fotograaf vanaf 14.15 uur tot 14.45 uur in de school aanwezig om de foto's van de kinderen uit één gezin te ma-
ken. Als u daarvoor belangstelling heeft, kunt u tussen 14.15 en 14.45 uur naar school komen met de kinderen. Op eigen initia-
tief 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 in-
ternet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke bestellen. 

Denkt u aan de kleding van uw kind? Vrolijke felle kleuren komen mooi uit op een foto.  

Houdt u zich aan de snelheidslimiet?  
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms onbewust. Bijvoorbeeld 
als we met het verkeer meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook  
bewust te hard. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Ze-
ker binnen de bebouwde kom, omdat daar vaak kwetsbare verkeersdeelnemers zoals  
kinderen op de weg zijn.  
Toch rijden de meeste mensen binnen de bebouwde kom 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt mis-
schien niet veel, maar 10 kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter langer 
wordt! Om mensen te wijzen op de gevaren van (iets) te hard rijden, is er de landelijke campagne 
‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Misschien heeft u de campagneposters al wel in school zien han-
gen. De campagne roept weggebruikers op om regelmatig hun snelheid te checken. Zo rijden we 
nooit ongemerkt te hard. 

Wilt u iets vragen? 

De deur staat altijd 

open 

Auditcommissie 
Dinsdag 27 maart heeft een auditcommissie De Eshoek bezocht.  Deze auditcommissie is sa-
mengesteld  door Stichting PrimAH. Doel van het instellen van dit team is om van elkaar te leren 
en een stukje kwaliteitszorg te waarborgen ter voorbereiding op het inspectiebezoek. Het au-
ditteam bestaat uit een schooldirecteur, een medewerker van het PrimAH Expertise Team (PET)  
en een IB-er.  
De focus van het interne auditteam is gericht op het onderwijsproces; het pedagogisch en di-

dactisch handelen, doet de school wat zij zegt te doen: uitvoeren van actieplannen/schoolplan/schooljaarplan én de organisatie 
en kwaliteit van de extra zorg die wordt verleend. Het auditteam heeft een aantal klassen bezocht en is in gesprek geweest met 
de directeur, het MT, de IB-er en het team van onze school.  
Vol trots kunnen wij u melden dat De Eshoek er goed voor staat. Tijdens afzonderlijke gesprekken is gebleken dat leraren en 
directie op een lijn zitten. Gezamenlijk wordt er zichtbaar gewerkt aan de afgesproken ontwikkelingen en verbeteringen. We 
stralen uit dat we trots op onze school zijn. Iedereen is blij deel te mogen uitmaken van dit team. 

Kindpakket Aa en Hunze 
In het kader van de campagne Kansen voor alle 
kinderen, heeft de gemeente Aa en Hunze met 
de partners: Stichting Leergeld, Jeugd-
sportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige 
Job en Nationaalfonds Kinderhulp een integraal 
Kindpakket ontwikkeld.  

Het pakket bestaat uit een financiële bijdrage 
voor inwoners van de gemeente Aa en Hunze 
met een laag inkomen. Het Kindpakket is speci-
aal voor kinderen.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_rITTsP_ZAhUkJ8AKHRcKDzgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.schepelweyen.nl%2Fnieuws%2F2016--2017%2Fschoolfotograaf%2F&psig=AOvVaw3cNuZ8pZ2epc4SgX1SY_gp&ust=152178
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc6cKevP_ZAhUJDMAKHQCRCpQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ssoe.nl%2Fnieuws%2Finspectiebezoek-mbs-eindhoven-geslaagd&psig=AOvVaw3-58EXW6W5ToNjWV7JLDb5&ust=1521792


MET EEN GEZOND VERSTAND EEN GEZONDE LUNCH 

Na een periode van duidelijke regels stellen over de lunch, na een periode van soepeler omgaan met 
de afspraken over de lunch, na overleg met de leerlingenraad, na overleg met een vertegenwoordiging 
ouders en na overleg in het Actieteam 5-gelijkedagemodel, willen we u graag informeren over het ge-
zamenlijke advies.  

De volgende richtinggevende uitspraken zijn gedaan:  

 Zowel leerlingen, ouders als school vinden het belangrijk om aandacht te geven aan gezonde voeding. 

 Zowel leerlingen, ouders als school willen gezonde keuzes stimuleren. 

 Het is een keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven. Aan de andere kant maakt het kind deel 
uit van een klas waar school afspraken voor opstelt. 

 Door een gezamenlijke aanpak voelt niemand zich buitengesloten. 

 Leerlingen eten gezellig, in een fijne sfeer aan een tafel. 

 Er is ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het advies, bijvoorbeeld 
bij een dieet, (geloofs)overtuiging  of allergieën. 

Samen met leerlingenraad, ouders en school zijn we tot een gezamenlijke visie gekomen. We doen het volgende advies: 

Op  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kiezen we gezamenlijk voor een gezonde lunch. De lunch bestaat  
uit brood en drinken (water, thee of melkproduct).  
Op woensdag kiezen we voor een lunch waarbij gezondheid geen belangrijke rol speelt. 

Zowel de leerlingenraad, als het ouderplatform, als het actieteam hoopt dat u zich aan bovenstaand ad-
vies wilt conformeren. 

De informatiebrochure over het 5-gelijkedagenmodel is tekstueel aangepast en wederom te vinden op 
de website.  

VAKANTIEROOSTER 2018-2019 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 is bekend. Noteert u de data alvast in uw agenda! 
 
Er kunnen nog 4 margedagen ingeroosterd worden. U hoort zo spoedig mogelijk van ons wanneer de margedagen voor het 
schooljaar 2018-2019 ingepland worden. 

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten op maandag 14 mei 2018, na de twee weken meivakantie. 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

      

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 18-02-2019 22-02-2019 

Pasen 19-04-2019 22-04-2019 

Meivakantie 29-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaart / Pinkstervakantie 30-05-2019 10-06-2019 

Zomervakantie 15-07-2019 23-08-2019 


