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Nieuw schooljaar, nieuwe start 

De caravan staat op stal, de koffers zijn opgeborgen, de rust is voorbij. De zomervakantie is 
ten einde en alle scholen zijn weer gestart aan het nieuwe schooljaar 2018-2019. Wij hopen 
dat u allemaal heeft kunnen genieten van mooie weken, zodat we met positieve energie een 
boeiend schooljaar tegemoet gaan! Een jaar met nieuwe leerstof, misschien een nieuwe juf 
of meester en soms zelfs met nieuwe kinderen in de klas.  

Eenmaal uitgerust hebben we weer zin in nieuwe uitdagingen en hebben we nieuwe ideeën. Onze plannen staan geschreven in 
het schoolplan voor de periode 2015-2019. Elk jaar kijken we kritisch naar onszelf en gaan we na op welke manier we onze school 
nog kunnen verbeteren. Over deze verbeteringen kunt u regelmatig iets lezen in de nieuwsbrief of op de website van de school. 
Dit schooljaar staat vooral in het teken van het nieuwe en verantwoorde beleid dat we willen voeren over correctie; Moet het 
werk van de kinderen tijdens inoefenen van leerstof worden gecorrigeerd? Mogen kinderen oefenen en fouten maken? Moeten 
we urenlang met een rode pen door de schriften? Wat levert nakijken op? Het doel van nakijken zullen we gezamenlijk vaststel-
len. Daarnaast wordt door leerkrachten verder gewerkt aan Plan B2.  Dat is onze nieuwe webapplicatie waarin de onderwijsop-
brengsten en handelingen, administratief verwerkt worden zodat het eenvoudiger wordt om zicht te houden op de groep en op 
de individuele leerlingen. Het team van De Eshoek laat zich voorlichten over het schrijfonderwijs. Schrijven is meer dan het leren 
van een motorische vaardigheid. Het gaat ook om het leren structureren en ordenen van kennis en inzicht. Het is dus een leer-
vaardigheid, die leerlingen nodig hebben om zich kennis eigen te maken. Deze leervaardigheid mag niet verloren gaan. Door zelf 
te schrijven, wordt kennis actief verwerkt in de hersenen, omdat het gekoppeld wordt aan de specifieke motorische patronen van 
elke letter en dus van elk woord wat opgeschreven wordt. Goed leren schrijven is dus een belangrijke mijlpaal in ieders leven!  
Tot slot gaan we ons oriënteren op een aantal nieuwe methodes en zullen de chrome-books zijn intrede doen op De Eshoek.  
 
In deze eerste nieuwsbrief hebben we aandacht voor  een aantal  verschillende schoolafspraken en roosters, om zo op een goe-
de manier het schooljaar te kunnen starten. We waarderen het bijzonder dat u zich ook conformeert aan deze afspraken en 
richtlijnen. Het is immers bewezen dat wanneer school en thuis dezelfde afstemming hebben, het kind beter presteert.  
 
Naast deze nieuwsbrief verschijnt ook de schoolgids 2018-2019 op de website, met daarin allerlei informatie over het onderwijs 
en over de schoolorganisatie. De gids geeft duidelijkheid over doelen en de uitgangspunten van ons onderwijs en omtrent regels 
en afspraken die wij hebben en graag willen hanteren.  

Ik wens, mede namens het team, de ouderraad en medezeggenschapsraad, alle leerlingen en hun ouders een prachtig school-
jaar!  
 

Met vriendelijke groet,  
Anja Gerding 

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

Heeft u nog een 

vraag? 

Bel of mail 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

1 oktober 2018 



Groepsleerkracht groep 6a 

Even voorstellen 

Mijn naam is Marcel Alberts, ik ben 39 jaar en ik woon samen met mijn kinderen Robin (5) en Carlijn (3) en 
mijn vrouw Judit in Gieten.  

Na de Pabo en een opleiding tot remedial teacher te hebben afgerond ben ik in 2003 voor de klas gekomen. 
De meeste jaren heb ik lesgegeven in Kropswolde op de Walstraschool. Ik ben gestart met de groepen 5 en 6 
en heb de laatste jaren groep 7/8 lesgegeven. 

Nu de overstap naar de Eshoek in Annen, waar ik erg veel zin in heb. Ook wel een beetje spannend, omdat 
het voor de vakantie niet meer gelukt is om de kinderen van groep 6a te ontmoeten. Gelukkig wisten de col-
lega’s mij te vertellen dat het een leuke groep is. 

We gaan er samen een gezellig en leerzaam jaar van maken. Mocht je een keertje kennis willen maken, kom dan gerust even 
langs. 

Verkiezingen voor de oudergeleding van de MR 

In de laatste nieuwsbrief nam onze voorzitter Meidina Oldenziel afscheid van de MR. 

Dit betekent dat er een plek vrij is gekomen in de oudergeleding. Omdat de MR een 

wettelijk medezeggenschapsorgaan is in het onderwijs zijn er regels voor de inrichting 

ervan, zoals zittingstermijnen en de mogelijkheid voor alle ouders van kinderen op de 

Eshoek om zich hiervoor verkiesbaar te stellen. Als je meer wilt weten over het doel en 

de werkwijze van de MR dan verwijzen we je graag naar de MR info op de website van 

De Eshoek. 

We hebben voor de zomer een oproep gedaan aan ouders om zich aan te melden als geïnteresseerde en zich verkiesbaar te 

stellen. We zijn heel blij dat twee betrokken en enthousiaste ouders dit hebben gedaan.  

Als MR zijn we erg blij met beide kandidaten, maar op dit moment is er één plaats omdat het aantal leden waaruit de MR be-

staat vast ligt en het aantal ouders en het aantal personeelsleden in balans moet zijn. Dit betekent dat er verkiezingen worden 

gehouden en dat alle ouders hun stem kunnen uitbrengen op één van de kandidaten.  

Aankomende week ontvangt u een uitnodiging voor deze verkiezing via Mijnschoolinfo. In deze mailing stellen de kandidaten 

zich aan u voor en kunt u stemmen. Bij deze roepen wij alle ouders op om te stemmen op één van deze twee goede kandida-

ten. Het zou prachtig zijn als ieder zijn stem uitbrengt en deze verkiezing een mooie op-

komst krijgt. De stemming sluit op vrijdag 14 september. Alvast dank voor jullie betrok-

kenheid! 

Groeten Bas, Jolieka en Marieke 

Oudergeleding MR De Eshoek 

Vertrek administratieve kracht  

Na een periode van 4 jaar gaat Liesbeth, de administratieve kracht van De Eshoek, een punt achter haar werk-
zame carrière zetten.  Met veel enthousiasme en een grote betrokkenheid heeft Liesbeth er voor gezorgd dat 
de administratie op De Eshoek vlekkeloos verliep. Met Liesbeth hebben we een hele fijne samenwerking ge-
had. We wensen haar alle goeds, bedanken haar voor de geweldige inzet en zeggen vooral geniet van je vrije 
tijd.  

Administratieve kracht  

Even voorstellen 

Mijn naam is Janine Nienhuis, ik woon met mijn gezin in Gasselte en ga op De Eshoek Liesbeth  
Huseman opvolgen. Ik ben al werkzaam bij Stichting PrimAH, op zowel de PWA te Eext als op de Bon-
nerschool in Bonnen. Op dinsdag, woensdagochtend en vrijdagochtend zal ik mijn werkzaamheden 
op De Eshoek uitvoeren.  Ik heb er erg veel zin in, een grote school lijkt me spannend, maar ook zeker 
een uitdaging. 

http://www.eshoek.nl/wp-content/uploads/2013/10/bijlage_2-wat_is_de_mr1.pdf
http://www.eshoek.nl/wp-content/uploads/2013/10/bijlage_2-wat_is_de_mr1.pdf


 

Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

Veilig naar school 
Het is weer zover; na de vakantie moeten de leerlingen weer wennen aan 
het fietsen naar school. Automobilisten moeten op hun beurt na de rusti-
ge zomerperiode weer aan alle fietsende scholieren wennen. Helaas vindt 
er dan onder de scholieren een piek van bijna 200% plaats in het aantal 
verkeersongevallen! Daarom hangen posters en spandoeken met ‘De 
scholen zijn weer begonnen’ nu overal. Een geheugensteuntje voor auto-
mobilisten om rekening te houden met schoolgaande kinderen.  

De Eshoek vindt verkeersveiligheid belangrijk. Wij streven daarom naar veilige en overzichtelijke verkeersstromen naar de 
schoolomgeving waarin het voor iedereen mogelijk is om daar op een veilige en gezonde manier invulling aan te geven. Met na-
me tijdens de haal- en brengtijden is het verkeer rond school vaak druk en chaotisch. 
 
Om veiligheid te realiseren brengt de verkeerscommissie een aantal punten onder de aandacht.  
 
Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school 
Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief 
deel aan het verkeer. Kinderen uit de groepen 1 en 2 die op de fiets naar school komen, kunnen de fiets in het 
hoekje bij de EkiEight plaatsen. Kinderen (groep 3 t/m 8) die op de fiets naar school komen kunnen de fiets bij 
school stallen (fietsenstalling voor het grote plein). De stalling is voor eigen risico. Stal de fiets altijd in of naast 
de fietsenstandaard. Op die manier is er plaats voor elke fiets en gaan we vernielingen tegen.  

Neem ruim voldoende tijd om uw kind naar school te brengen.  
Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden er vaak onnodige risico’s in het verkeer genomen. 
 
Houdt u aan de geldende verkeersregels 

Stopverbod voor de hoofdingang van school 
Niet fietsen op de stoep 
Houdt u aan de snelheidslimiet 
Geef rechts voorrang 
Respecteer het verbodsbord naar de sporthal           en     éénrichtingsverkeer naar de grote parkeerplaats 

 

Parkeer uw auto op de daarvoor aangewezen plaatsen 

Ook als u uw kind even wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en niet ‘even’ in de bocht, bij een kruispunt of dubbel 

voor andere auto’s etc.  Op de grote parkeerplaats achter de school is plaats genoeg.  

 

Het gebied rondom school is gemarkeerd als schoolzone. Wij vragen u rustig te rijden en wees altijd bedacht op het feit dat kin-
deren in het verkeer onvoorspelbaar zijn. Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind zal uw gedrag 
in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels en - borden. Denkt u ook aan de veiligheidsgordels! 

 
Mocht het niet lukken om lopend of op de fiets naar school te komen, maar toch met de auto, dan hebben we als 
verkeerscommissie een aantal advies rijroutes opgesteld, op basis van de verkeersstromen naar en van school. Deze 
adviesroutes treft u aan op de volgende bladzijde. Aan iedere rijroute zijn een aantal parkeerplaatsen gelegen zodat 
de leerlingen daar veilig uit kunnen stappen. 
 

Zorg voor een vlotte doorstroom 
Blokkeer geen stoep of straat tijdens het wachten of brengen  
waardoor anderen daar hinder of overlast van ondervinden. 



OUDERINFO HOEKJE   
Specialist gedrag  
Onze specialist gedrag, Mariska Damveld, is een groepsleerkracht die zodanig is geschoold dat zij collega’s en ouders kan begelei-
den in het omgaan met kinderen met specifieke gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen. 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 begeleiden 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:  De Gouden Weken 
 
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, uw kinderen – onze leerlingen, in 
korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. 
 
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament 
neer te zetten voor een goede groepsvorming en oudercontact. Leerkrachten krijgen een stappenplan aange-

reikt hoe ze deze gouden weken vorm kunnen geven. Het stappenplan omvat suggesties voor de 
inzet van groepsvormende activiteiten. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan effectief 
klassenmanagement, de indeling van het lokaal, de indeling van een dag, schoolafspraken en klas-
senregels. Alle regels en afspraken die De Eshoek hanteert zijn verzameld en staan vermeld in het 
schoolreglement. Het schoolreglement is geplaatst op de website.  
 
De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak. Binnen-
kort ontvangt u daarom de uitnodiging voor de startgesprekken en worden er nieuwjaarsbijeen-
komsten gehouden.  

Studenten 

Donderdagmiddag a.s. komen ruim 30 studenten van de PABO kennis maken met het 

basisonderwijs in De Eshoek. Verdeeld over de groepen 3 t/m 8 komen ze hun eerste 

ervaring opdoen op de werkvloer en geven ze gezamenlijk een les.  

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


Doekoe spelmaterialen  
Dankzij de Coöp en hun klanten hebben we er weer leuke buitenspelmaterialen bij. Tijdens de Doekoe-actie konden klanten tij-
dens de aankoop van bepaalde boodschappen munten sparen en aan De Eshoek doneren.  De materialen zitten in de oranje con-
tainer en worden tijdens de pauze het plein opgereden.  Coöp en ook u bedankt voor dit geweldige initiatief! 

Met gezond verstand 

Ochtendpauze 
Om de ochtend te onderbreken is er een pauze en wordt er in alle groepen gezamenlijk gegeten en gedronken. In 
alle groepen is de afspraak dat de kinderen gruiten (groenten of fruit) meenemen en een drinkbeker (vanaf groep 
3 leerlingen). De drinkbeker wordt op school gevuld met water. In plaats van gruiten mag ook een boterham 
worden meegenomen. De fruittas wordt bij de kleuters in de fruitbak gelegd, die bij de kapstokken voor iedere 
groep staat. Kinderen vanaf groep 3 hangen de tas aan de kapstok.   

Middagpauze 
Alle kinderen nuttigen op school een meegebrachte lunch. Na een groot overleg met team, leerlingen en een vertegenwoordi-
ging ouders heeft De Eshoek een gezamenlijk advies opgesteld over de inhoud van de lunch.   

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. 

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

Informatie en Communicatie via MijnSchoolinfo  
Inmiddels zijn we gewend om met het ouderportal Mijnschoolinfo te werken. Alle schriftelijke communicatie verloopt via Mijn-
schoolinfo. U kunt als ouder in Mijnschoolinfo gegevens zichtbaar maken voor andere ouders. De gegevens zijn alleen zichtbaar 
voor de ouders van kinderen uit dezelfde groep. U kunt kiezen voor een uitgebreid profiel, in dit geval is van de leerling zicht-
baar: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, en eventueel een foto als u deze heeft geplaatst. Wilt u dit niet, dan 
hoeft u niets te doen en blijft het profiel op “beperkt” staan. Alleen de naam van de leerling is en blijft dan zichtbaar. De school 
verspreidt geen leerlingenlijsten aan ouders. 
 
Alle leerkrachten gebruiken ook de informatie uit Mijnschoolinfo. Het is voor de bereikbaarheid van de ouder(s) belangrijk dat 
de gegevens (vooral adres en telefoonnummers) goed en volledig door u zijn ingevuld.  
 
Stappenplan om de gegevens zichtbaar te maken voor andere ouders: 
Inloggen bij Mijnschoolinfo.nl 
Links kiezen voor “mijn kinderen”. 
Leerling profiel bewerken (grijs symbool) aanklikken. 
Privacy instellingen aanklikken. 
Kiezen voor “uitgebreid”. 
Opslaan. 
 
Als het niet lukt kunt u altijd contact opnemen met Mijnschoolinfo 
(bel 050-2103040 of mail naar info@mijnschoolinfo.nl). 



Nieuwe leerlingen en verhuisberichten 
Aan de start van het nieuwe schooljaar verwelkomen we gelijk een groot aantal nieuwe leer-
lingen.   
 

Milan en Ferron hebben een stoeltje gevonden in het Eendennest, Finn, Olaf, Marit en 

Jaap  spelen en werken voortaan met de konijntjes uit het Konijnenhol en Arwin, Luuk en 

Marnik gaan op zoek naar nieuwe vriendjes in de Vlindertuin. Julian en ook Marin zijn ver-

huisd naar Annen en komen groep 4 versterken. Roan is een nieuwe leerling voor groep 6a en daarnaast komen broer en 

zus Roos en Ruben in groep 6a een plaats veroveren. Tot slot is Luk verhuisd naar Annen en hij start in groep 5c. 
 

We wensen jullie allemaal een hele fijn tijd op De Eshoek.  
 
* Vanwege de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) worden alleen nog de voornamen van de kinderen vermeld.  

 

GYM 
De kinderen hebben twee keer per week gymnastiek. Op deze dagen 
moeten de leerlingen een gymtas meenemen naar school. De gymtas 
bevat gymkleding en gymschoenen. Daarnaast moeten de leerlingen van 
groep 6 t/m 8 én vanwege de combinatiegroep ook de leerlingen van 
groep 5b (combi 5b/6b) ook een handdoek meenemen, nodig voor na 
het douchen. De groepen 3 t/m 8 ontvangen gymlessen van de vakleer-
kracht bewegingsonderwijs, de heer Patrick Beek.  De gymlessen vinden 
plaats in de sporthal of op de velden, vlakbij de school. Bij mooi weer 
wordt de gymles vervangen door een zwemacti-
viteit. 

In bijgevoegd schema kunt u lezen wanneer uw 
kind gymnastiek heeft.  

Ouderbetrokkenheid 3.0 
GEEN Informatieavond, maar een VISITE 
Wij willen u graag de gelegenheid bieden om kennis te maken met het 
onderwijs op De Eshoek. Voorheen werden jaarlijks ouderinformatie-
avonden georganiseerd in alle groepen. U ontving dan informatie over de 
werkwijze en het onderwijs als zodanig. Informatie die allemaal in de 
schoolgids, op de website of in de nieuwsbrieven staat.  We hebben ge-
meend deze vorm van informatie achter ons te laten en deze te vervan-
gen voor een uitnodiging waarin u samen met het kind op bezoek komt 
in onze klas, om zodoende het schoolleven dichter bij elkaar te brengen. 
Als ouders betrokken raken bij de klas van hun kind, dan is dat het begin 
van de leergemeenschap die rond de klas ontstaat. Hun kind raakt be-
trokken bij andere kinderen, ouders raken daardoor betrokken bij elkaar. 
Daarom nodigt de leerkracht u binnenkort uit om op viste te komen.  

Startgesprekken 
Later ontvangt u een uitnodiging voor de startgesprekken. Ouders en 
leerling gaan dan in gesprek met de leerkracht over de ‘hoop en dromen’ 
die dit schooljaar centraal staan.  

Met beide contactmomenten hopen we elkaar goed te leren kennen en 
er een basis van vertrouwen ontstaat. Daarnaast hoopt de leerkracht de 
leerling goed te ondersteunen als we weten wat de ‘hoop en dromen’ 
van de leerling en die van zijn ouders voor dit schooljaar zijn.  

 
 

Lesrooster Gym - Vakleerkracht Patrick Beek  

Schooljaar 2018-2019 

Maandag Groep 

09.00 - 09.45 4 

09.45 - 10.30 5a 

10.30 - 11.15 5c 

11.15 - 12.00 5b/6b 

12.00 - 12.30 pauze 

12.30 - 13.15 3a 

13.15 - 14.00 3b 

Dinsdag   

09.30 - 10.15 6a 

10.30 - 11.15 7a 

11.15 - 12.00 7b 

12.00 - 12.30 pauze 

12.30 - 13.15 8b 

13.15 - 14.00 8a 

Woensdag   

11.45 - 12.30 5a 

12.30 - 13.15 5c 

13.15 - 14.00 5b/6b 

Donderdag   

09.30 - 10.15 7a 

10.30 - 11.15 6a 

11.15 - 12.00 4 

12.00 - 12.30 pauze 

12.30 - 13.15 3b 

13.15 - 14.00 3a 

Vrijdag   

11.45 - 12.30 7b 

12.30 - 13.15 8a 

13.15 - 14.00 8b 



Wilt u iets vragen? 

De deur staat altijd 

open 

Luizenpluizen 
Het LOT-team komt dit schooljaar elke 2e vrijdag 
na een vakantieperiode de controle uitvoeren. 

De controle wordt aan het begin van de ochtend 
- tijdens het horizontaal lezen- uitgevoerd. De 
data van controle staan vermeld op de jaarkalen-
der (zie Mijnschoolinfo). In de maandelijkse 
nieuwsbrief wordt een herinnering opgenomen.  

De luizencontrole vindt voor het eerst plaats op 
vrijdag 14 september.   

Wilt u alvast de kinderen controleren op hoofd-
luis!!! Het grootste besmettingsrisico treedt vaak 
op na een vakantie.  

Rapporten 
De kinderen hebben het rapport voor de zomervakantie ontvangen. Wil een ieder op korte termijn het rapportboekje weer 
inleveren bij de huidige leerkracht? 

HVO/GVO  in de groepen 7 en 8 
Wekelijks wordt er op donderdag voor de leerlingen die hiervoor 
hebben gekozen HVO (Humanistisch VormingsOnderwijs) en GVO 
(Godsdienstig VormingsOnderwijs) aangeboden. Het lesrooster is 
daarvoor als volgt: 

Klassenouder 
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kin-
deren, bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht (of de ouder-
raad) assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders 
betrokken zijn. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit 
handen nemen door, via Mijnschoolinfo, contact te hebben met de ouders van de kinderen uit 
de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben 
aangeboden om te helpen, enz.  

De leerkrachten en leerlingen zijn erg blij met onze klassenouders. Daarom zijn we ook dit jaar weer op zoek naar een klassenou-
der voor elke klas. Wellicht heeft de klassenouder van vorig schooljaar al een oproep gedaan. Aanmelden kan nu bij de leer-
kracht van uw kind. U kunt dat doen via een e-mailbericht  of mondeling bij de leerkracht van uw kind. 

Ook de huidige klassenouders kan zich opgeven. Als er meer kandidaten zijn wordt er geloot onder de ouders die nog geen klas-
senouder zijn geweest. Is de oorspronkelijke klassenouder de enige kandidaat, dan wordt hij of zij opnieuw “benoemd” tot klas-
senouder. 

Bereikbaarheid personeel De Eshoek 
U kunt de school op verschillende manieren  bereiken zoals per telefoon: 0592-271316. 
We verzoeken u  echter zoveel mogelijk voor of na schooltijd te bellen als  u tenminste 
contact met de leerkracht wilt.  Als er vragen zijn, kom dan gerust even  langs na school-
tijd. Als er behoefte bestaat aan een gesprek, wordt er samen een afspraak gemaakt.  
Ook is elke leerkracht per mail via Mijnschoolinfo te bereiken. Communicatie per email 
moet niet gaan over zaken die dringend besproken of uitgevoerd moeten worden. De 
groepsleerkracht is namelijk niet altijd in de gelegenheid om ‘s avonds of ‘s ochtends  
voor schooltijd de email te lezen.  

 

  GVO HVO 

12.30-13.15 uur Groepen 7 Groepen 7 

13.15-14.00uur Groepen 8 Groepen 8 



Gastlessen kleutergym op vrijdag 21 september 
Ook dit jaar organiseert SV Annen een gastles gymnastiek voor alle kleuters van De Eshoek. Het doel is de kleuters en hun ou-
ders te laten kennismaken met kleutergym. De gastles vindt plaats op vrijdagochtend 21 september. 
Aan iedere kleutergroep wordt in de sporthal een gymles gegeven door gymleidster Anja Kok.  U bent als ouder/verzorger van 
harte uitgenodigd de gastles bij te wonen.  
Via Mijn Schoolinfo wordt aan de ouders/verzorgers doorgegeven hoe laat deze gastlessen worden gegeven. 
Bewegen is belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van het kind en gymnastiek kan hieraan bijdragen. Tijdens de 
gymnastieklessen bij SV Annen leert het kind verschillende vaardigheden die van belang zijn voor deze ontwikkeling, zoals dui-
kelen, rollen, gooien, vangen, klimmen, klauteren, springen en balanceren.  
SV Annen biedt ook de mogelijkheid aan uw kind het Beweegdiploma van de KNGU halen. 
Hopelijk tot ziens!                      
 
Gymcommissie SV Annen 

Nogmaals de vakanties - vrije dagen - margedagen 2018-2019 op een rijtje 
De Eshoek sluit met de vakanties zoveel mogelijk aan bij de vakantieperiodes voor alle scholen binnen de Stichting PrimAH. En 
die sluit op haar beurt weer zoveel mogelijk aan bij de richtlijnen vanuit het ministerie. Toch kunnen er individuele verschillen 
zijn. Op marge-middagen of marge-dagen zijn de kinderen vrij. De leerkrachten vergaderen dan of nemen deel aan een cursus. In 
het schooljaar 2018/2019 zijn de volgende vakanties en margedagen vastgelegd: 

 

 

  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 

      

Marge-middagen vanaf 12.00 uur     

Maandagmiddag 01-10-2018   

Donderdagmiddag 13-12-2018   

Woensdagmiddag 29-05-2019   

      

Marge-dagen     

Vrijdag 15-02-2019   

Woensdag 27-03-2019   

Maandag 06-05-2019   

Praktische informatie over De Eshoek  
Op de website, treft u allerlei praktische informatie aan, alfabetisch gerangschikt.  
Via de maandelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de actuele informatie.  
Data kunt u altijd vinden in het jaarrooster; de agenda in mijnschoolinfo (het ouderportaal van De Eshoek).  

Schoolreglement 
Er bestaan veel regels en afspraken, waarvan een ieder het prettig vindt dat men zich er aan houdt. Alle regels en afspraken 
zijn opgenomen in het schoolreglement, geplaatst op de website. Als u dus een afspraak zoekt, is dat de plaats waar u de infor-
matie kunt vinden. Echter: 

ALS WE DOEN ZOALS HET HOORT, KUNNEN DE REGELS OVERBOORD!   
 
Daarnaast maakt elke groep met de leerkracht gedragsregels die nageleefd worden in de groep.  



Aanvang schooldag 
Voor alle kinderen gaat de school ’s morgens open vanaf 8.20 uur. We hanteren de volgende afspraken over brengen en halen: 

Groep 1 en 2 

 Bij de groepen 1 en 2 kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur de school in worden gebracht. 

 Kinderen uit de groepen 1 en 2 die op de fiets naar school komen, kunnen de fiets in het hoekje bij de EkiEight plaatsen. 

 We verzoeken ouders, in het kader van bevordering van de zelfstandigheid, de oudste kleuters zonder begeleiding naar 
de klas te laten gaan. Oudere broertjes en zusjes gaan via hun eigen ingang naar binnen. We vragen honden en buggy’s 
buiten te ‘parkeren’. 

 Geen oudere/jongere broertjes en zusjes mee de klas in. 

 Het afscheid zo kort mogelijk houden. 

 Het is van belang voor elke groep dat ze om 8.30 uur rustig en ongestoord met de les kunnen beginnen. 

 Ouders die een mededeling willen doen en/of een afspraak met de leerkracht willen maken, kunnen natuurlijk de leer-
kracht in de klas bezoeken. 

 Het is niet toegestaan dat ouders binnen hun kinderen komen ophalen. 

 Kinderen kunnen worden opgewacht voor de sporthal (niet het dorpshuis). 

 Voor de kleuters is het prettig als de ouder steeds ongeveer op dezelfde plaats staat. Dan weten ze waar ze naartoe kun-
nen lopen. 

 De leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten tot aan het hek. De leerkrachten zien er op toe dat de leer-
lingen met de ouder/verzorger/oppas mee gaan naar huis. 

Groep 3 t/m 8 

 De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven voor schooltijd op het plein. De ouders nemen buiten afscheid. De pleinwacht is 
dan aanwezig. 

 Ouders van groep 3 mogen tot de herfstvakantie om 8.20 uur meelopen naar de klas. 

 Bij de 1e bel om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. 

 Bij de 2e bel om 8.25 uur moeten de kinderen naar binnen. 

 De kinderen gaan rustig en zelfstandig naar binnen. 

 Aan de start van het schooljaar wordt de in- en uitgang van groepen bepaald. De informatie wordt vermeld in deze 
nieuwsbrief. 

 De kinderen hangen jas en tas aan de kapstok. 

 Ouders die een mededeling willen doen en/of een afspraak met de leerkracht willen maken, kunnen de leerkracht aan-
spreken. 

 De kinderen zoeken hun plaats. 

 Voor elke klas geldt de regel: Binnen is beginnen. 

 Alle klassen starten na de 2e bel om 8.30 uur rustig en ongestoord de les. 

 ’s Ochtends wordt er begonnen met horizontaal lezen en dan moet het stil zijn op de gangen en in de klassen. 

 Het is niet toegestaan dat ouders binnen hun kinderen komen ophalen, we vragen ouders buiten te wachten. Deze orga-
nisatie bevordert de zelfstandigheid van het kind en het wordt rustiger in de gangen. 

 Aan het einde van de les (14.00 uur) dienen de kinderen het schoolgebouw rustig lopend te verlaten.  


