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De zomervakantie is al even voorbij, de school is weer gestart; leerkrachten en leerlingen zijn weer dagelijks op De Eshoek te 
vinden. Aan de start (maar dit speelt natuurlijk het hele jaar) is het cruciaal om groepsvormingsactiviteiten uit te voeren. Alle 
groepen hebben daarom veel aandacht besteed aan de Gouden weken. Daarnaast hebben we elkaar ontmoet tijdens de Klasse 
visites. Twee erg gezellige middagen, in ongedwongen sfeer, waarin de kinderen vertelden over hun klas en materialen. Hiermee 
kwamen de informatie avonden aan de start van het schooljaar te vervallen. De informatie is nu allemaal te vinden op de websi-
te. Als u nog belangrijke zaken mist, horen we dat graag.   

Daarnaast verwijzen wij u ook naar de site Scholen op de kaart. Ook daar presenteert 
De Eshoek zich. Hier vindt u de cijfermatige informatie over onze school, zoals onder-
wijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel, maar ook informatie 
over het onderwijsaanbod en werkwijzen als zodanig.  

                www.scholenopdekaart.nl  

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

 

   Heeft u nog een        

vraag? 

 Bel of mail 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

1 november 2018 

Klassenouders 
De meeste klassen beschikken inmiddels over een 
klassenouder. Fijn dat er ouders zijn die de leer-
krachten en kinderen willen ondersteunen bij een 
aantal regelzaken.  De klassenouder kan elke ouder 
via Mijnschoolinfo bereiken. De klassenouder ont-
vangt daarvoor binnenkort een machtiging en een 
stukje uitleg van de admini-
stratieve kracht Janine. We 
wensen de klassenouder 
veel succes met deze taak! 

Startgesprekken 
Van 9 t/m 12 oktober vinden de startgesprekken plaats voor de ouders 
en leerlingen van de groepen 1 t/m 7 en in de daarop volgende week ( 15 
t/m 19 oktober ) voor de ouders en leerlingen van de groepen 8.  

Tijdens deze gesprekken  horen we graag van u wat bijvoorbeeld de inte-
resses van uw kind zijn, waar moeten wij als leerkracht rekening mee 
houden en wat verwacht u van ons komend schooljaar. We willen graag 
een goed beeld krijgen van uw kind.  Uw kind mag ook bij dit gesprek 
aanwezig zijn.  
Aan het eind van dit gesprek wordt er een nieuwe afspraak met u ge-
maakt voor een vervolg gesprek.  Neem dus uw agenda mee! Wanneer 
dit vervolggesprek plaatsvindt,  gebeurt in overleg met u en de leer-
kracht.  De uitnodiging voor deze startgesprekken heeft u inmiddels via 
MijnSchoolinfo ontvangen. Vrij 

Maandag 1 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur 
vrij in verband met een margemiddag. De kinderen 
eten deze dag thuis een broodje. 

Maandag 22 oktober begint de herfstvakantie. De 
kinderen mogen deze 
week genieten van de 
eerste vakantie in het 
nieuwe schooljaar. 

Juf Anita ziek 
Juf Anita is na de zomervakantie niet 
begonnen en is helaas nog steeds ziek. 
De schimmel en bacterie op haar oog 
wordt wel beter, maar het 
zicht is er nog niet volledig 
weer.  
We wensen haar heel veel 
beterschap. 

http://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen
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Kinderpostzegels 
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie.  
Onze leerlingen van groep 7  gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie: 400.000 kinderen helpen 
aan een goed thuis.  Zij zijn hier woensdag 26 september mee begonnen. 

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizen-
den kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om postze-
gels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie 
wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn. 

Dit jaar sieren de personages van de Fabeltjeskrant de  kinderpostzegels. 

Kinderboekenweek 
Welk kind is er niet met smart op aan het wachten; de  Kinderboekenweek 2018. Het allerbelangrijk-
ste en leukste boeken evenement van het jaar staat namelijk weer voor de deur. Ook dit jaar is er 
weer gekozen voor een geweldig thema, vriendschap, met als bijbehorende motto: kom erbij! De Kin-
derboekenweek is in het leven geroepen om meer kinderen te stimuleren (vaker) te gaan lezen. Dit 
jaar valt dit tiendaagse evenement op 3 oktober tot en met 14 oktober. 

De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke gene-
raal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. 

Op De Eshoek wordt de Kinderboekenweek  woensdag 3 oktober geopend. Tijdens een gezellige bij-
eenkomst, met aandacht voor boeken en verhalen, wordt het lied van Kinderen voor Kinderen ten 
gehore gebracht.  

Theaterlessen groepen 3 en 4 

   

 

                                                Maandag  
                                     1 oktober starten de  
                               theaterlessen voor de groepen  
                             3 en 4. De leerlingen maken  
                               tijdens deze lessen kennis  
                                 met  toneelspelen, muziek, 
                                        dans en beweging. 

De lessenserie wordt afgesloten met de  voorstelling:  
Wat is er mis met mijn vis.  

Dode hoek project groep 7 en 8 
Donderdag 11 oktober hebben de groepen 7 en 8 een dode 
hoek project van Veilig Verkeer Nederland. 
Tijdens dit project leren de kinderen de vuistregels van de do-
de hoek: 

 Blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtwagen. 

 Houd altijd minimaal 3 meter afstand tot de vrachtwa-
gen.  

Nieuwe leerling  

In oktober verwelkomen we Mirko. Hij heeft een stoeltje gevonden in de Vlindertuin 
We wensen hem een hele fijn tijd op De Eshoek.  

 
Afscheid leerlinge 

Laura uit groep 7 is naar een andere school gegaan.  Zij bezoekt nu de Groninger Buitenschool in Haren. We 
wensen haar veel plezier en zien elkaar graag terug in De Eshoek.  
 

 
 
 

Vanwege de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)  
worden alleen nog de voornamen van de kinderen vermeld. 

Talentenfestival 
Op vrijdagavond 2 november vindt het jaarlijkse  talentenfesti-
val plaats op De Eshoek. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
mogen die avond hun talenten laten zien op het grote podium 
van De Eshoek. Via MijnSchoolinfo ontvangt u de informatie 
over de aanmelding voor dit Talentenfestival. 
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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 ontwikke-
lingsstoornissen. 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:  ADD en ADHD 
Iedereen heeft wel eens van ADD gehoord, maar wat is het nou precies? Hoe ervaart iemand met ADD de wereld om zich heen? 
Wat zijn de problemen waar iemand met ADD tegenaan loopt en wat kun je als volwassene doen om daar zo goed mogelijk mee 
om te gaan?   
 
ADD versus ADHD  
ADD staat voor Attention Deficit Disorder, letterlijk vertaald betekent dit: Aandachtstekort stoornis. Dit houdt niet in dat kin-
deren met ADD te weinig aandacht hebben gekregen of krijgen, maar dat ze zelf niet hun aandacht bij verschillende handelingen 
en activiteiten kunnen houden. Het verschil met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is dus inderdaad, in naam, de H 
van hyperactief. Toch zou het tekort door de bocht zijn om te zeggen dat dit het verschil is en dat de rest te vergelijken is. Na-
tuurlijk hebben ADHD en ADD raakvlakken met elkaar, maar de verschillen zijn duidelijk aanwezig.   
 
De verschillen op een rij:   
 
 

Omgaan met ADD  
Kinderen met ADD vallen vaak niet op, op school. Vooral thuis komen de problemen duidelijker naar voren. Deze kinderen ko-
men vaak dromerig, ongeïnteresseerd en/of ongemotiveerd over. Ze kunnen zich moeilijk concentreren op belangrijke zaken, 
omdat ze moeite hebben met het ordenen van hun eigen gedachten.    
 
Hieronder volgt een lijst met tips en tops voor het omgaan met kinderen met ADD.   
Kinderen met ADD hebben volwassenen (ouder(s)/verzorger(s)/leerkrachten) om zich heen nodig die:  
- niet direct reacties verwachten, maar het kind ruimte geven om dingen te plaatsen  
- werken aan het zelfvertrouwen van het kind  
- het kind positief benaderen, motiveren en stimuleren  
- het kind voorbereiden op veranderingen  
- rustig spreken  
- vooraf aangeven wat het belang is van een opdracht en hiervoor extra tijd bieden. Dit geeft het kind ruimte om zijn spannings-
boog met betrekking tot de concentratie op te laden  
- ruimte geven om dingen achteraf te verwerken   
 
De weg naar volwassenheid  
Hoe groter het beroep is dat er gedaan wordt op de zelfstandigheid van een kind met ADD, hoe groter de uitdaging wordt. Vanaf 
groep 7/8 en daarna in het voorgezet onderwijs, wordt van kinderen meer zelfstandigheid en zelfsturing verwacht. Juist dit deel 
is iets waar kinderen met ADD meer moeite mee hebben dan gemiddeld. Van belang is het dat er dan ook de juiste begeleiding 
is, waardoor een kind met ADD kan blijven groeien.  

ADD  ADHD  

Het kind dagdroomt veel, zit veel in zijn eigen interesse en 
fantasie.  

Het kind is snel afgeleid door prikkels van buitenaf.  

Hypo-actief (geconcentreerd op één onderwerp of interes-
se).  

Hyperactief  

Het kind heeft vrij veel wisselende en verschillende activitei-
ten.  

Het kind doet dingen zonder daarbij over de gevolgen na te 
denken.  

Het kind kan slechts één ding tegelijk doen.  
Het kind doet meerdere dingen tegelijk waardoor veel “half” 
wordt gedaan.  

Het kind kan moeilijk op gang komen bij een opdracht.  
Het kind kan moeilijk rustig aan doen wanneer het ergens mee 
bezig is.  

Het kind werkt en denkt langzaam.  
Het kind gaat in rap tempo door de verschillende opdrachten 
heen.  
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LuizenOpsporingsTeam 

Wist u dat….. 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 Op de Eshoek pluizen we elke tweede vrijdag na een vakantie; 

 Daarvoor zijn per klas minimaal twee ouders nodig die gaan pluizen; 

 Deze ouders worden geregeld door de klassenouders; 

 Het LOT (LuizenOpsporingsTeam) heeft contact met ouders en school om de luizencontrole goed te laten verlopen; 

 De controle wordt aan het begin van de ochtend - tijdens het horizontaal lezen- uitgevoerd; 

 De data van controle staan vermeld op de jaarkalender (zie Mijnschoolinfo). In de maandelijkse nieuwsbrief wordt een 
herinnering opgenomen.  

Afscheid meester Joop    

Na 20 jaar op de Jan Thiesschool in Rolde en enige tijd op de AZC-school De Wenakkers in Gasselternijveen te hebben gewerkt, 
fietste ik op 16 april 2001 voor de eerste keer vanuit Rolde naar De Eshoek in Annen. 

Gedurende zeventien en een half jaar heb ik op onze school diverse werkzaamheden gedaan. Naast het lesgeven in verschillende 
groepen, waren het vooral de taken rond de begeleiding van leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben, waar ik me met 
veel plezier mee heb bezig gehouden. Remedial teacher, intern begeleider, een jaartje consultatieve leerlingbegeleider binnen 
de Stichting PrimAH.                                                        

Kortom een ketting aan vooral mooie ervaringen waar ik met plezier op terugkijk.  

Nu ik heb besloten om per 1 oktober met vervroegd pensioen te gaan, heb ik na  ruim 40.000 km 
de laatste keer die fietstocht voor m’n werk van Rolde naar Annen gemaakt. 

Naast de collega’s wil ik hierbij ook (oud)leerlingen en ouders bedanken voor de prettige periode 
op De Eshoek. 
 
Groet van meester Joop Lijfering                              

Haar korter dan 0.5 cm vinden 

ze maar niets, voor de rest 

kan het ze niet schelen of je 

haar nu lang of kort is ... 

De stof waarmee de neten wor-

den vastgeplakt, hard snel uit 

en is niet met water oplosbaar 

en ook niet met zeep te verwij-

deren .... 

Hoofdluizen veroorzaken hevi-

ge jeuk. Dit komt door het 

speeksel dat ze inspuiten om 

het bloed bij het opzuigen niet 

te laten klonteren ... 

Hoofdluizen zijn er het hele 

jaar door, maar de herfst is 

hun drukste seizoen ... 
Om luizen te vermijden, 

kun je het beste één keer 

per week een luizenkam 

door de  haren halen ... 

Luizen hebben geen vleu-

gels en kunnen niet vliegen 

of springen ... 

Na 2 dagen niet gegeten te heb-

ben zijn de luizen dood. 

Dus als het bed 2 á 3 dagen niet be-

slapen is, treft men hier geen leven-

de luizen of neten meer aan ... 

Leerlingenraad 
Onze school heeft een leerlingenraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8. Elke groep levert een of twee 
afgevaardigden (afhankelijk van de groepsgrootte). Dit schooljaar wordt de bestaande leerlingenraad aangevuld 5 kinderen uit 
de groepen 5. De kandidaatstelling en promotie vindt op dit moment plaats. Binnenkort worden de namen van de nieuwe leden 
bekend gemaakt.  

De leerlingenraad heeft voor de zomervakantie de loterij van Jantje Beton opgepakt, om daarmee de actie “Stop nooit met Spe-
len” te ondersteunen.  Er is voor ruim € 2.000,00 aan loten verkocht. Daarvan is de helft voor het goede doel en de andere helft 
voor de leerlingenraad. Een mooi bedrag om leuke dingen mee te doen en te laten zien dat de kinderen op De Eshoek volop bui-
ten kunnen en willen spelen.  
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Jumbo spaaractie 
Vanaf woensdag 3 oktober gaat de 
Sparen voor je School actie weer 
van start bij Jumbo in Zuidlaren.  
Bij elke besteding van €10,-         
ontvangt u een schoolpunt. Deze 
schoolpunten kunt u toekennen 
aan een school van uw keuze. Wij 
willen u natuurlijk vragen ze aan 
onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk 
extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.  
Op de  website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school 
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de 
schoolpunten ook direct aan onze school toekennen.  
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je 
School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android tele-
foons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de 
Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk 
en snel gescand en geactiveerd worden.  
Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. 
Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunt laten.  
 
De Eshoek heeft vorig jaar ook meegedaan aan deze actie. Van de op-
brengst van deze actie zijn nieuwe buitenspelmaterialen gekocht.  We 
hopen ook dit jaar weer veel  punten te mogen ontvangen, zodat we 
voor de kinderen wederom prachtige materialen kunnen aanschaffen.  
 
Alvast  bedankt  en veel spaarplezier! 

Vacature Ouderraad 
Lijkt het u leuk om  schoolactiviteiten (mede) 
te organiseren die bijdragen aan een goed 
schoolklimaat?  
 
Voor de ouderraad zijn wij op zoek naar 3 
nieuwe leden.  
Aan het einde van dit schooljaar vertrekken er 

namelijk 3 leden. Dit schooljaar kunnen de 
nieuwe leden daarom wennen en functies schaduwen.  
 
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leer-
lingen van De Eshoek. Zij houden zich bezig met het (mede) organi-
seren van binnen-  en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt bij-
voorbeeld te denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerst viering en 
het afscheid van groep 8.  
Daarnaast beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt 
besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende middelen. 
Kortom een ouderraad is onmisbaar voor onze school. 
 
We nodigen u van harte uit om onderdeel te worden van de ouderraad 
van De Eshoek. 
  
Kandidaten kunnen zich melden via:  
ouderraadeshoek@gmail.com 

Type cursus groep 7 
Via Mijn Schoolinfo hebben de betrokken ouders 
een brief ontvangen over de aanmelding voor de 
type cursus. 
Er zijn voldoende aanmeldingen om van start te 
kunnen gaan met de typecursus.  De Typetuin, de 
organisatie die deze cursus afneemt, licht de cursis-
ten hierover in. 

Er is echter nog ruimte om deel te nemen aan deze 
cursus. Mocht uw 
kind interesse heb-
ben dan is aanmel-
den nog mogelijk.  
Tot en met de 2e 
les kan uw kind nog  
instromen.  

Fietscontrole groepen 6 en 7 
De dagen worden al weer korter. Nog even en we 
hebben te maken met vroeg invallende duisternis 
en slecht weer. Slecht zicht dus. Hierbij is het voor 
de fietser van belang dat zijn of haar fiets zich in 
een perfecte staat bevindt.  
Op dinsdag 30 oktober vindt daarom de controle 
op de fietsverlichting en de fietsenkeuring plaats.  
De controle op de fietsverlichting is voor leerlingen 
uit de groepen 6. De fietscontrole is voor de leer-
lingen uit groep 7.  
 
Alle leerlingen van groep 6 en 7 moeten deze  
ochtend hun fiets mee. 

U kunt vooraf de fiets van uw kind in orde maken. 
Op de website staan de checklijsten.  

De hercontrole vindt plaats op dinsdag 13 novem-
ber.  

 
 

 

Wilt u  iets weten? 

Vraag het ons 
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Nieuws vanuit de bibliotheek 
Kinderboeken over Vriendschap met het motto Kom erbij!, staan centraal in  
de Kinderboekenweek 2018. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek is er van alles te doen in school en in de bibliotheek. 
In de bibliotheek kan je kind meedoen aan een (knutsel)activiteit en natuurlijk  
zijn daar de mooiste boeken te leen!  
 
Een abonnement is tot 19 jaar gratis. Meer informatie over de activiteiten  
op www.bibliothekendrenthe.nl 
In de Kinderboekenweek worden ook het Gouden Penseel voor het mooist  
geïllustreerde kinderboek en de Gouden Griffel voor het best geschreven 
kinderboek bekend gemaakt.  
 
De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a.  
De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Je krijgt het  
Kinderboekenweekgeschenk cadeau in de boekhandel bij de aankoop van € 10,-  
aan kinderboeken. Lees meer op www.kinderboekenweek.nl  

 
Veronique uit groep 8a mocht een dagje kinderdirecteur zijn in het kader van de opening van 
Oktobermaand Kindermaand. Zij heeft hierover een stukje geschreven. 
 
 
 

 
Kinderdirecteur 
Het begon allemaal ‘s morgensvroeg:  De echte directeur was mijn chauffeur en ik moest eerst een arbeidscontract ondertekenen, 
daarna ging ik naar de burgemeester. Daar ontbeten we en het was super groot, mijn klas kon ook mee eten.  Daarna gingen we 
naar  De Eshoek. In de gymzaal van de kleuters speelden we samen met groep 6 het spelletje Ik hou van Holland.  De kinderen uit  
groep 6 hebben na afloop de handtekening van de burgemeester gekregen. Om twaalf uur waren we naar het grootste hunebed 
van heel Drenthe. Toen ik daar aan kwam, moesten we eerst vergaderen over dat mensen op de hunebedden klimmen. Toen we 
eindelijk klaar waren gingen aan een tafel zitten. Daar kregen we aardappelpartjes/patatjes, en dat was echt super lekker. Daarna 
een interview en een paar foto´s. Toen zijn we in het museum geweest en daarna kreeg ik een certificaat voor beschermer van de 
hunebedden. Toen gingen we naar het kantoor van het Drentse Landschap. Daar hadden we veel te bespreken. Daar kreeg ik een 
taartje.  
Groetjes Veronique. 

Boekentip 
onderbouw 

Boekentip 
bovenbouw 

 


