Memo
De school

Geschiedenis
Al in 1625 werd er lager onderwijs gegeven in het dorpje Anloo. Tot in de 19e eeuw bevond zich hier
de hoofdschool. In 1645 kwam de eerste schoolmeester naar Annen om in een vaste bijschool les te
geven.
In 1888 werd in Annen een nieuwe school gebouwd voor 152 leerlingen. Op 14 december 1945
diende het dorpshuisbestuur een verzoek in bij de gemeente tot exploitatie van een kleuterschool in
het dorpshuis.
In 1953 werd het gebouw waarin de lagere school was gevestigd, wegens slechte staat afgekeurd. In
1957 werd een nieuwe lagere school annex gymnastieklokaal en badhuis aan de Molenakkers
geopend. In hetzelfde gebouw werd één zaal als dorpshuis in gebruik genomen.
In 1978 verdween het dorpshuis naar het gymnastieklokaal. Dit werd mogelijk, omdat er in Annen
een sporthal werd gebouwd. Aanvankelijk waren er twee kleuterklassen in de lagere school
gehuisvest.
In 1971 werd kleuterschool de “Iemskörf” gebouwd. Doordat het dorp zich verder uitbreidde, werd
de kleuterschool te klein. Na een noodschool werd het “Borgje” in gebruik genomen.
Bij het 25-jarig bestaan kreeg de lagere school de naam “De Eshoek”. Dit werd in 1985 ook de naam
van de basisschool. In 1992 kwam alles onder één dak.
In 1997/1998 werd na de sloop van het oude gebouw het eerste gedeelte van de huidige school
gebouwd. Dit gedeelte bood plaats aan 12 groepen. In 2006/2007 zijn er vier nieuwe lokalen en een
aantal multifunctionele nevenruimten aangebouwd en is het laatste gedeelte van het oorspronkelijke
gebouw gesloopt.
Locatie en huisvesting
De school biedt naast de 16 klaslokalen, ruimten waar kinderen individueel of in kleine groepen
kunnen samenwerken. De onderbouw beschikt over een ruime speelhal en heeft een inpandig
speellokaal. Een ruimte die vooral gebruikt wordt voor gymnastiek. Rondom de school staan
uitnodigende speeltoestellen en is er voldoende ruimte voor de kinderen om in de pauze te spelen.
In de school bevindt zich een amfitheater. De school is gehuisvest aan de Molenakkers in een rustige
buurt, nabij het centrum.
Door de toename van het aantal leerlingen werd in 2011 een semipermanent lokaal naast de school
geplaatst. Dit lokaal is in 2014 opgeheven; de school kan weer toe met het bestaande gebouw.
Direct naast de school bevindt zich het dorpshuis met een sporthal. De sporthal wordt gebruikt voor
de gymlessen in groep 3 t/m 8. In de school en bij het dorpshuis bevindt zich de BSO (buitenschoolse
opvang) en op een steenworp afstand staat de bibliotheek.
1

De Eshoek is de enige basisschool in Annen en staat daarmee letterlijk en figuurlijk midden in het
dorp. Vanuit de school zijn er diverse contacten op het gebied van sport, toneel, muziek, welzijn en
verenigingsleven.
De school is op het volgende adres gevestigd:
Molenakkers 30
9468 PB Annen
Telefoon: 0592-271316 E- mail : eshoek@primah.org
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