
obs De Eshoek 

Molenakkers 30 

9468 BM Annen 

0592-271316 

eshoek@primah.org 

www.eshoek.nl 

 

De herfstvakantie zit er weer op en de klok is een uur teruggezet, dat is 
even wennen. Kinderen zijn steeds vaker in het donker onderweg van en 
naar school. Dat maakt zichtbaarheid ontzettend belangrijk. Daarom be-
steedt De Eshoek hier aandacht aan, 
maar we vragen ook u om in gesprek 
te gaan met de kinderen en vooral 
zelf het juiste voorbeeldgedrag te 
vertonen. Want een veilige school-
omgeving, dat doen we samen!  

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

3 december 2018 

 

Heeft u nog een        

vraag? 

 Bel of mail 

Inloopavond  groep 1 t/m 8 
Donderdag 8 november is de jaarlijkse inloopavond. U kunt samen met 
uw kind in zijn of haar groep kijken. Uw kind vertelt iets over het onder-
wijs op De Eshoek en ook zijn alle lampionnen te bewonderen.  
De inloopavond is voor alle leerlingen en alle groepen en begint om  
                           17.00 uur en eindigt om 18.00 uur.  
Tussen 17.00 uur en 17.30 uur worden de kinderen verwacht met een  
A t/m M, als beginletter van de achternaam. Tussen 17.30 uur en 18.00 
uur worden de kinderen verwacht met een N t/m Z, als beginletter van 
de achternaam. Deze richtlijn wordt gehanteerd om te grote drukte in de 
klas te voorkomen en te voldoen aan de eisen in de gebruikersvergun-
ning.  

Talentenfestival 
Vrijdagavond 2 november vindt 
het Talentenfestival plaats.   
Deze avond wordt verzorgd door 
talenten van De Eshoek uit de 
groepen 5 t/m 8. De avond begint 
om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is 
de zaal open. 

 
We wensen jullie allemaal een hele fijne avond.  
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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:  VISEON – volgen van de Sociaal-Emotionele ontwikkeling  
Deze maand nemen we namelijk bij de kinderen de VISEON toets af. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in deze 
nieuwsbrief iets meer te vertellen over deze toets. Aan de orde komen het doel, de inhoud en de invulling op de Eshoek.  
 
Net als op het leergebied, vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich blijven ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. 
Door middel van onze lessen Goed Gedaan! besteden we hier wekelijks gericht aandacht aan. VISEON biedt de mogelijkheid om 
het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen systematisch te volgen. Het verhoogt daarmee het inzicht in de ontwikkeling 
van leerlingen op dit terrein en stelt ons als leerkrachten in staat om de samenhang met het verloop van onderwijs- en leerpro-
cessen in kaart te brengen.   
 
Viseon bestaat uit een hoofdinstrument en aanvullende instrumenten. Het hoofdinstrument bevat een observatielijst voor de 
leerkracht en een zelfbeoordelingslijst voor de leerling. Vanaf groep 3 vullen de leerkrachten de observatielijst in. De zelfbeoor-
delingslijst wordt door leerlingen vanaf groep 5 ingevuld. Bij de kleuters zit het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
verweven in de methode voor Onderbouwd. De aanvullende instrumenten worden alleen gebruikt bij opvallende scores en ook 
alleen voor de onderdelen waarop opvallend is gescoord. Dit zijn vragenlijsten op leerling niveau, vanaf groep 5.  
 
De toets geeft een globale indicatie van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren op twee aspecten:   
 Het sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen   
 De leeromgeving van de groep als voorwaarde voor sociaal-emotioneel functioneren   
 
Het eerste aspect bestaat uit vier domeinen;   
1. Zelfbeeld   
2. Welbevinden   
3. Sociaal gedrag   
4. Werkhouding   
 
Deze vier domeinen zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Een aantal hiervan wordt op leerling niveau bevraagd en andere 
op leerkrachtniveau. Voor elke categorie is gekeken wie het meest geschikt is om de informatie te geven.   
 
Het tweede aspect wordt alleen op leerling niveau bevraagd.   
Op het moment dat er opvallende scores zijn dan worden deze met ouders besproken. In de periode tussen november (afname 
hoofdinstrument) en april (afname aanvullende instrumenten) wordt er ge-
richt ingegaan door leerkrachten op opvallende scores. Dit begint altijd met 
het analyseren van de scores van de leerling.   
Voorbeeld: een leerling scoort opvallend op sociale leeromgeving. Op het mo-
ment dat de leerkracht met de leerling in gesprek gaat kan het zijn dat de 
leerling aangeeft dat hij of zij het tafelgroepje niet zo leuk vindt. Hier is mak-
kelijk op in te spelen omdat deze groepjes met enige regelmaat wisselen. Op 
het moment dat een leerling aangeeft dat het in de klas niet goed gaat dan zal 
de leerkracht daar op inspelen. 

Sint Maarten  

Omdat Sint Maarten op zondag valt wordt in Annen dit jaar op zaterdag 10 november het feest ge-
vierd.   
Net als vorig jaar zullen de ondernemers van Veelzijdig Annen de lampion lopende kinderen geza-
menlijk ontvangen. Dus in plaats van alle winkels afzonderlijk bij langs, kunnen de kinderen hun 
zangkunsten op een centrale plek in het winkelcentrum uiten, waarna een snoeppakketje voor hen 
klaar ligt.  Kinderen hebben de mogelijkheid tussen 17.00 en 18.00 uur langs te komen en daarna 
kan men als vanouds het dorp in gaan om langs de deuren te gaan.  

 

Wilt u  iets weten? 

Vraag het ons 

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


SINTERKLAASFEEST  
Het Sinterklaasfeest wordt door de werkgroep, bestaande uit ouderraad
- en teamleden, voorbereid. De voorbereiding is in volle gang. Hierdoor 
is het mogelijk dat Sinterklaas en zijn knechten woensdag 5 december 
De Eshoek aan zal doen.  
Op 16 november krijgen de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 € 5,00 
mee in een envelop. Deze kinderen trekken in de klas lootjes en kunnen 
voor het bedrag van € 5,00 een cadeau kopen.  Er 
mogen niet meer dan 3 cadeautjes gekocht worden. 
In de nieuwsbrief van december volgt opnieuw infor-
matie over het Sinterklaasfeest.  

Oriëntatie Voortgezet Onderwijs groep 8 
Na de geslaagde informatieavond over het voortgezet onderwijs bij ons op De Eshoek, gaat het 
oriënteren, sfeer proeven en kennismaken gewoon door.  

Dinsdagmiddag 13 november of donderdagmiddag 15 november van 13.00 uur tot 15.00 uur be-
zoeken de groepen 8 het Harens Lyceum in Haren voor een kijkmiddag.  
Op dinsdagmiddag 20 november van 13.00 uur tot 15.00 uur bezoeken de groepen 8 gezamenlijk 
het Harens Lyceum in Zuidlaren. Hier volgen de leerlingen een aantal proeflessen in de sfeer van 
het voortgezet onderwijs, compleet met lesdocent- en lokaalwisseling.  Verder informatie over vertrektijden volgt via Mijn-
schoolinfo. 

LOT 
Luizen opgepast! Vrijdag 9 november komen de lui-
zenmoeders langs om alle kinderen te controleren op 
luizen.  

Brandveilig lessen  in groep 4 t/m 6 
Vrijdag 16 november worden er brandveilig lessen 
gegeven in de groepen 4, 5 en 6. Deze lessen worden 
gegeven door de brandweer  uit Assen.  
De kinderen leren o.a. van de brandweer-
hond Smokey hoe je een brand kunt voor-
komen, het belang van rookmelders en 
wat te doen bij brand in huis.  

Bericht van de Ouderraad OBS De Eshoek 
Op 3 oktober j.l. heeft de jaarvergadering van de Ouderraad plaatsgevonden. De Ouderraad ondersteunt de school bij diverse 
activiteiten waaronder sinterklaas, kerst, de schoolreisjes etc. De inkomsten voor de realisatie van 
deze activiteiten genereert de Ouderraad middels de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.  
In de jaarvergadering is onder andere de begroting voor het schooljaar 2018-2019 aan de orde ge-
weest, waarbij tevens de ouderbijdragen worden bepaald. In de jaarvergadering zijn de volgende 
bedragen voorgesteld en goedgekeurd, deze zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige 
schooljaar: 
Groep 1, 2 en 3: € 35,- 
Groep 4, 5 en 6: € 45,- 
Groep 7:  € 55,- 
Groep 8:  € 80,- 
De ouderbijdrage voor 2018-2019 zal worden geïncasseerd in de week van 26 november. De ouders/verzorgers waarvan geen 
machtiging tot incasso is ontvangen, zullen in deze week een factuur ontvangen met het verzoek de ouderbijdrage zelf over te 
maken. 

Zoals jullie weten is er een oproep  gedaan voor nieuwe OR leden, in de vorige nieuwsbrief. We zijn heel blij te kunnen melden 
dat 4 dames toetreden tot de ouderraad, namelijk:  
Yvonne Jonkers, Babette Scholte, Fija Luten en Liset Sandberg. Daarmee draait de ouderraad weer op volle sterkte, kunnen ta-
ken onder meerdere mensen worden verdeeld en gaan we graag weer vol energie, zichtbaar actief aan de slag in en rond de 
school, tijdens verschillende activiteiten.  
De ouderraad bestaat naast Yvonne, Babette, Fija en Liset, uit Nettie Hegge, Marga Lameijer, Margot Bruggeman, Frans Wigche-
ring, Carolien Stadman en Martijn Hof. De ouderraad wordt vanuit het team aangevuld met de teamleden Ina Tilman en  Hetty 
Behling.  
Anette Doorduin, Gea Bloemert en Lianne Schuiling zijn onlangs tijdens de zakelijke ouderavond afgetreden. We bedanken de 
dames voor de geweldige inzet en betrokkenheid. 

SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest! 
Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen, dansen, spelen, springen, vallen en weer opstaan! En doe wat jij wil.. 
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen (koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij graag een keer een potje voetbal-
len tegen de spelers van FC Emmen of gamen tegen Luuck Jans (eSporter van FC Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een 
giga springkussen? Torens bouwen van mega lego of in de ballenbak? Het kan allemaal.. 
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis indoor sport en bewegen festival van Nederland. En 
iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je lenigheid, coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van 
spelletjes, sporten, videogames, springkussens en verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe 
sporten en spellen. Ren je rot en beweeg je suf!  Kijk voor meer informatie op www.apenkooixxl.nl 
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Mediawijsheid in groep 6 t/m 8 
Maandag 19 november krijgen de groepen 6, 7 en 8  een les over mediawijsheid. Deze lessen worden 
gegeven door de meesters van het PIT team (PrimAH ICT Team). Meester Guido en meester Reinier  
zullen een presentatie geven waarin de volgende punten aan bod komen: 
- Privacy bescherming op Internet; het op een veilige manier gebruiken van wachtwoorden. 
- Gedragsregels in een groepsapp en online op Internet. 
- Uitwisselen ervaringen over bijvoorbeeld online pesten en vervelende gebeurtenissen op Internet. 
Ook wordt er ingegaan op wat er op dat moment speelt in de klas. 
 
                                  We wensen iedereen veel mediawijsheid toe.  

Sinterklaas en het Pietenhuwelijk 
Wisten jullie dat Pieten ook weleens verliefd zijn? En ook samen willen trouwen?  
 
Sinterklaas heeft ons gevraag of deze trouwerij zaterdag 24 november in Annen mag plaats-
vinden. Wij zijn dus al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Maar daar horen natuur-
lijk ook kinderen bij.  

Zorg dat je zaterdag 24 uiterlijk om 10.00 uur bij het winkelcentrum bent. Sint wordt daar 
ontvangen met zijn pieten. Na een gezellig muziek en zanghalfuurtje, gaan we samen Sint, 
het toekomstige bruidspaar en de andere pieten naar de Sporthal brengen. Daar wordt het 
spannend wie met wie gaat trouwen. We hopen dat de trouwerij doorgaat… want zoals al-
tijd kan er natuurlijk altijd nog van alles tussenkomen… 

We vragen de ouders (met name van de wat oudere kinderen) zoveel mogelijk hun kinderen 
alleen in de sporthal te laten.  Begeleiding is aanwezig.  

In de Sportsbar is een drankje en koffie voor de ouders. 

MR 
Op maandag 15 oktober is de MR voor de eerste maal dit schooljaar bij elkaar geweest.  
Marcel Alberts (PG), Hennie van der Schuur (PG), Dieuwerke Duursma  (PG ) en Bertjan Langbeek (OG) 
zijn die nieuwe leden van de MR.  
De MR heeft tijdens deze eerste vergadering instemming gegeven aan de schoolgids en het scholings-
plan. Daarnaast is een jaarplan MR vastgesteld en zijn de taken binnen de MR verdeeld.  

Schoolfruitproject 
Vanaf maandag 12 november 
start de 10e editie van het EU
-Schoolfruit- en groentepro-
gramma!  
Onze school ontvangt gedu-
rende 20 weken 3 stuks 
groente en fruit per leerling 
per week, gefinancierd door de Europese Unie. Dat is niet 
alleen lekker, maar ook gezond!  Tijdens het programma gaat 
De Eshoek ook aan de slag met educatie rondom groente, 
fruit en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogram-
ma Smaaklessen.  

Omdat we eerst moeten ontdekken hoeveel fruit er ontvan-
gen wordt en verdeeld kan worden, vragen we de bakjes 
voor de fruitpauze voor de kinderen, eerst nog zelf te vullen 
(zoals u dus gewend bent).  Zodra er zicht is op de organisa-
tie wordt u via een brief opnieuw geïnformeerd over het 
fruiteten.  

Nieuwe leerlingen 
Mas heeft een stoeltje gevonden in 
het Konijnenhol.  
Ook in de Vlindertuin verwelkomen  
we een nieuwe leerling.  Vienna 
komt de klas van juf Annet verster-
ken.  
We wensen jullie een hele fijne tijd op De Eshoek toe! 

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