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De volgende nieuwsbrief kunt u ver-
wachten op vrijdag 1 juni 

Heeft u nog een 

vraag? 

Welkom 
In de maand mei verwelkomen we weer een aantal nieuwe leer-
lingen. Gerben Klinkers heeft een stoeltje gevonden in het Eenden-
nest.  Jan Christiaan Hoving speelt voortaan samen met de kinderen 
uit de Vlindertuin. 
Jop en Noor Schrage zijn verhuisd en komen weer terug op onze 
school.  Jop Schrage zwemt met de eendjes uit het Eendennest. 
Noor Schrage gaat groep 4c versterken. 

We wensen allen heel veel plezier!! 
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Uitjes 
In de maand mei staan er verschillende voorstellingen en/of uitjes gepland  voor een aan-
tal groepen op De Eshoek. Hieronder vindt u een overzicht: 

 Woensdag 16 mei gaan de groepen 1 en 2 naar Eext voor een theatervoorstelling. 

 Dinsdag 22 mei hebben de groepen 4 en 5 een voorstelling met als thema verkeer. 

 Vrijdag 1 juni bezoeken de groepen 7 de Magnuskerk in Anloo. 

Uitslag cito eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben de 
verplichte centrale eindtoets ge-
maakt. Dinsdag 15 mei verwachten 
wij de uitslag. De kinderen uit groep 8 
worden zo snel mogelijk op de hoogte 
gebracht van de resultaten.  

LOT 
De volgende con-
trole vindt plaats 
op:  23 mei 

Verkeersexamen groep 7 
Nu alle kinderen van de groepen 7 geslaagd zijn voor het theore-
tisch verkeersexamen, volgt op woensdag 23 mei het praktisch ver-
keersexamen. Tijdens dit verkeersexamen fietsen de kinderen door 
Annen. Zij moeten tijdens deze fietstocht laten zien dat zij de ver-
keersregels goed  beheersen.  

                    We wensen jullie allemaal veel succes! 
 

Na een heerlijke vakantie beginnen we weer fris aan de laatste schoolperiode tot aan de 
zomervakantie. In deze nieuwsbrief kunt u de bijzonderheden voor de  maand mei lezen. 

Maandag 21 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. 
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Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

Leesvirus in groepen 6 
De afgelopen 10 weken hebben de leerlingen van de groepen 6 meegedaan met het leesvirus.  
Het leesvirus is een leesbevorderingsproject voor basisschoolleerlingen uit groep 5,6 . Het 
project ging over tien mooie, spannende en grappige boeken.  
De kinderen lazen de boeken, deelden hun mening over de boeken, wisselden leeservaringen 
uit en ze deden mee aan een quiz. 
Iedere week kregen ze twee vragen die de klas moest beantwoorden. Soms waren de ant-
woorden te vinden in de leesvirusboeken,en soms moesten ze op internet zoeken. Er waren 
ook creatieve opdrachten.  
De leerlingen van de groepen 6 streden om de eerste plaats. In deze spannende race 
werd groep 6b van De Eshoek samen met groep 5/6 van De Dobbe en groep 5/6 van De Kameleon eerste! De prijsuitreiking vond 
plaats in Het Dorpshuis van Annen. Daar werd door theater groep Itheka op gepaste wijze bekend gemaakt welke groep het 
meest besmet was geraakt. 

De leerlingen kregen van de bibliotheek een boekenbon. Deze hebben de leerlingen ondertussen verzilverd en kozen ze het 
boek De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen van Andy Griffiths. 

Paasbazar 
Donderdag 29 maart 
was de eerste Paas 
bazar van De Eshoek. 
We kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagde 
dag. Vele ouders, 
grootouders en vrien-
den kwamen deze middag samen met de kinderen naar De 
Eshoek. Het was een gezellige drukte. De school zag er 
prachtig uit. Iedereen heeft genoten van de vele spelletjes, 
het lekkers en het gokken. Onze dank gaat uit naar iedereen 
die geholpen heeft om deze eerste bazar tot een succes te 
maken. 
De opbrengst van de Paasbazar was ca. € 1000,00 Een bij-
zonder mooi bedrag om iets leuks voor te kopen. Samen 
(ouderraad-team en leerlingen) gaan we een wensenlijstje 
opstellen. 

Gevonden voorwerpen 
Maandag 14 mei wordt onze 
kist met gevonden voorwer-
pen geleegd.  
Alles wordt uitgestald op de 
tribune. 
U kunt deze dag kijken  of er 
nog verloren spullen  van u 
zoon of dochter op de tribune 
liggen.  Daarna worden alle spullen naar het  goede doel ge-
bracht.  

 

De spullen op de foto zijn 
blijven staan na de paasba-
zar. Zou u deze spullen ook 
maandag 14 mei willen opha-
len? 

Windkracht in groepen 6 
De afgelopen 4 weken kregen de leerlingen uit de groepen 
6 muziekles van Sjoerd Brouwer van het ICO. Hij heeft de 
kinderen op leuke wijze kennis laten maken met een groot 
scala aan (blaas)instrumenten zoals de saxofoon, de trom-
pet en de trombone. Ook maakten de kinderen kennis 
met de verschillende orkesten, zoals de fanfare, een harmo-
nieorkest,  het slagwerkersorkest en de brassband.  
De kinderen hebben gezien dat je zelfs met een rietje mu-
ziek kunt maken, maar ook dat je met een pvc-buisje een 
toeter kunt maken.  
De leerlingen hielden onderling een blaaswedstrijd, wie 
kan er het langste bellen blazen in een flesje en wie krijgt er 
het langste een toon uit een trompet?  
De kinderen hebben 4 nieuwe liedjes geleerd die te ma-
ken hadden met instrumenten.  
 
Als de kinderen enthousiast zijn geraakt, mogen ze op 15 
mei een open repetitie van het jeugd-/ beginnersorkest van 
harmonie Drenthina bijwonen. De repetitie vindt plaats in 
het speellokaal van De Eshoek om 16.00-16.45 uur. 

Teken en eikenprocessierupsen  
De temperaturen lopen op. We 
zijn daarom vaker buiten en 
trekken de natuur in, maar lo-
pen dan ook meer de kans op 
een tekenbeet of aanraking met 
een eikenprocessierups. Deze horen bij het Drentse land-
schap maar kunnen er wel voor zorgen dat we last krijgen 
van de gezondheid. Haal de informatie van de RIVM Teken-
beet app. 

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:  de time-out en switch 

De time-out is een interventiemethode waar een ieder in het onderwijs en daarbuiten wel eens van gehoord heeft. De meeste 
mensen vinden de klank van time-out iets negatiefs hebben. Leerlingen worden verwijderd uit de klas, dat is de algemene ge-
dachtegang over een time-out.  
Wat is een time-out precies? Wanneer je het woord opzoekt in het woordenboek is de volgende betekenis voorhanden: 
(sport) korte onderbreking van een wedstrijd voor tactische bespreking 

De time-out komt dus oorspronkelijk uit de sport, maar wordt steeds vaker opvoedkundig ingezet. De time-out is niet bedoeld als 
strafmaatregel. De bedoeling van de time-out is dat deze interventie wordt ingezet op het moment dat er nog geen sprake is van 
ongewenst gedrag. Het is een maatregel ter voorkoming van ongewenst gedrag. 

Op het moment dat een leerling de mogelijkheid krijgt om ergens anders in de klas of in school het werk voort te zetten, zonder 
dat hiervoor direct aanleiding is, spreken we van een mogelijkheid tot time-out. Dit kan een vaste plek zijn in de klas of in school, 
ter voorkoming van escalatie van gedrag. Wanneer een time-out op deze wijze wordt ingezet spreken we van een preventieve 
time-out. Er worden immers preventief maatregelen genomen ter voorkoming van escalatie van gedrag. Op het moment dat een 
leerling een gedwongen time-out krijgt, bijvoorbeeld om af te koelen na een ruzie is er sprake van een curatieve maatregel. Er 
worden namelijk maatregelen genomen als reactie op datgene wat er gebeurd is.  

Dit is ook wat Velderman (2007) in zijn boek “Time-out en switch” beschrijft. Volgens hem is het tijdelijk 
uit de klas plaatsen van leerlingen geen strafmaatregel, maar bedoeld om ongewenst gedrag te beëindi-
gen en zowel leerkracht als leerling de ruimte geven om gewenst gedrag te laten zien. In zijn boek intro-
duceert hij ook het verschijnsel “SWITCH”, je zou kunnen zeggen dat dit de geëvolueerde versie is van 
de time-out. Waar er bij de time-out alleen gekeken wordt naar het handelen van de leerling, is de 
SWITCH ook gericht op het handelen van de leerkracht. Na afloop van de tijdelijke verwijdering uit de 
klas bespreken leerkracht en leerling de formulieren met elkaar. Hierdoor is er gericht een gesprek en 
weet de leerling te allen tijde waarom de leerkracht hem of haar heeft weggestuurd. Dit gesprek is ook 
bedoeld om te zorgen dat de leerling en de leerkracht weer actief bij elkaar betrokken raken en verder 
kunnen in de praktijk. Wanneer dit niet lukt, kunnen zo nodig anderen ingeschakeld worden, bijvoor-
beeld de ouders. 

Op de Eshoek werken we ook met de SWITCH methode. Wilt u hier meer over weten stuur dan een mail naar  
eshoek@primah.org. Ook staat informatie in de notitie Aanmelding, Toelating, Verwijzing en Verwijdering, geplaatst op de websi-
te van de school.  

Nieuws vanuit de bibliotheek     
De bibliotheek werkt samen met de school om het leesplezier bij kinderen te bevorderen. Scholen die werken met het concept 
De Bibliotheek op school doen jaarlijks mee aan de monitoring naar het leen- en leesgedrag van leerlingen en leerkrachten. Uit 
de monitor blijkt dat kinderen over bepaalde onderwerpen graag boeken lezen. Hierbij scoren grappige boeken erg hoog gevolgd 
door boeken over dieren, sport en griezelen. Met de leesprojecten wordt hiermee rekening gehouden bij de selectie van titels. 

Het initiatief ‘Geef een (prenten) boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen te 
laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk 
lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld. Geletterdheid is 
bovendien een voorwaarde voor succes op school en later in de samenleving. In februari verscheen Ronja de Roversdochter en in 
april het prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ voor maar 2 euro.  

Boekentip onderbouw: Zar en het slijmmonster van Rian Visser. Alle planten zijn weg. En in het dal ligt een 
spoor van slijm. Zar en Lina gaan op onderzoek uit. Het verhaal is gebaseerd op een game. Vanaf 7,5 jaar.  
Boekentip bovenbouw: Een hondenleven van David Cirici. In dit boek wordt het thema oorlog beschreven 
vanuit de hond Mos die een heel fijn leven heeft bij zijn baasjes Janinka en Mirek. Maar dan breekt de oor-
log uit en het huis waar Mos woont, wordt platgebombardeerd. Ontroerend boek vanaf 9 jaar.  
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DOEKOE actie COOP 

De sport- en spelmaterialen voor op het plein zijn  

inmiddels al besteld. Coop-klanten hebben Doekoe-

munten gespaard voor onze school. Omgerekend was 

dat een bedrag van € 361.04 waard!  

Alle gulle gevers, heel erg bedankt. 

 

Het PRIMAH ICT TEAM (PIT), die zich bezig houdt met 
het gebruik van de ICT-middelen op scholen en zich 

richt op onderwijsvernieuwingen, heeft het team van De 
Eshoek kennis laten maken met materiaal voor programmeren. 
We hebben kunnen “spelen” met alle aanwezige materialen en 
hebben toepassingen in de klas besproken. In de loop van mei 
gaat PIT de materialen aan de scholen uitlenen.  

Wilt u iets vragen? 

De deur staat altijd open 

Skid in De Eshoek 

Skid heeft in de meivakantie zijn intrede gedaan in de school. Het lokaal grenzend aan het tussenplein, 
de voormalige kleuterklas Vissenkom, is ingericht voor de buitenschoolse opvang. 

De BSO kent de volgende openingstijden: 
 op schooldagen vóór schooltijd (op aanvraag vanaf 07.00 uur) 
 op schooldagen na schooltijd tot 18.00 uur  
 tijdens vakanties en margedagen (= lesvrije dagen) 

 
Op de BSO is ruimte en tijd voor de kinderen om individueel en/of in groepsverband hun tijd te besteden. Deelname aan activi-
teiten mág, maar hoeft niet. De opvang vindt plaats in huiselijke sfeer. Er zijn voldoende speel- en spelmogelijkheden, zowel bin-
nen als buiten. Ook is het mogelijk dat kinderen hun huiswerk maken op de BSO. In de vakanties is er een speciaal activiteiten-
programma. 
 
U bent welkom om een kijkje te komen nemen. 


