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O, kom er eens kijken… 
De decembermaand staat voor de deur! Deze week zal in het basisonder-
wijs voor veel kinderen de spanning stijgen… en zo vast ook voor menig 
ouder en leerkracht… het heerlijk avondje is bijna daar. December draait 
om gezelligheid, lekker eten, de spanning, lang tafelen, spelletjes spelen, 
wel/geen witte Kerst en natuurlijk... cadeautjes!  Tussen de chocolade-
letters en pepernoten door, ontvangt u van De Eshoek deze nieuwsbrief.  
Leest u vooral het bericht in het ouderinfohoekje 
eens.  Hierin staan tips hoe om te gaan met de span-
ningen van uw kinderen tijdens de feestmaanden.  
 
      We wensen iedereen een hele fijne  
                   decembermaand. 

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

7 januari  2019 

Nieuwe leerlingen 
Lotte heeft een stoeltje ge-
vonden in het Konijnenhol en 
in groep 4 is Evelien elke dag 
te vinden in de klas van juf 
Claartje en juf Hetty.  
 

We wensen jullie een hele fijne tijd op De Eshoek 
toe! 
 
Vanwege de AVG (Algemene verordening gegevensbe-
scherming) worden alleen nog de voornamen van de 
kinderen vermeld. 

Heeft u nog een        

vraag? 

 Bel of mail ons gerust 

MR 
Op donderdag 22 november is de MR voor de tweede keer bijeenge-
weest. De MR heeft de site scholen op de kaart bekeken (zie ook artikel 
in deze nieuwsbrief).   
 
Verder is de MR wat inhoudelijker ingegaan op de aan-
schaf van de nieuwe methode taal en zaakvakken.   
 
De volgende MR vergadering is op dinsdag 29 januari.  

Voorleeskampioen in groep 7 
Woensdagmiddag 28 november waren de voorleeswedstrij-
den in de groepen 7. Uit elke groep zijn er 3 leerlingen geko-
zen, die deze middag mochten voorlezen aan alle kinderen 
uit groep 7, de juffen uit groep 7 en een jury. Er werd prach-
tig voorgelezen door alle kandidaten. Uiteindelijk heeft de 
jury besloten dat Lashawna de kampioen van De Eshoek is 

geworden. Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de voorleeswed-
strijd van alle scholen binnen de gemeente Aa en Hunze. Gefeliciteerd  
Lashawna en we wensen je veel succes in de volgende ronde.  
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We vieren Kerstvakantie van  

22 december t/m 6 januari 
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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:  Feestmaanden, wanneer overprikkeld?  
  
November en december zijn gezellige maar drukke maanden, die veel van kinderen vragen. Voor sommige kinderen kan het alle-
maal net even te veel zijn.  
Met de aankomst van Sinterklaas begint voor veel kinderen weer een leuke, maar ook drukke en spannende periode. Door alle 
activiteiten en feestelijkheden lopen veel dagen anders dan de rest van het jaar. Kinderen, en dan vooral zij die gevoelig zijn voor 
alle prikkels om zich heen, kunnen hierdoor het overzicht een beetje kwijtraken. Ze weten niet meer goed wat wanneer gaat ge-
beuren en dat zorgt voor onrust en onzekerheid.   
  
Wat in deze periode in ieder geval handig is, is het geven van duidelijkheid. Wanneer kunnen kinderen wat verwachten. Een sim-
pele overzichtskalender met bijvoorbeeld stickers kan al duidelijkheid verschaffen. Te denken valt aan:  
 Wanneer schoen zetten  
 Wanneer Sinterklaas  
 Wat te doen met kerst  
 …  
Daarnaast is het goed om zoveel mogelijk vast te houden aan de dagelijkse structuur. Bedtijd, eetmomenten enz. Kinderen heb-
ben hiermee een soort houvast in deze toch wel spannende en drukke tijd.  
  
Het is niet altijd even duidelijk te merken dat een kind wat overprikkeld raakt door alle drukte in deze feestmaand. De eerste sig-
nalen bestaan vaak uit wat lastig gedrag (slecht luisteren, erg druk doen, moeite met concentreren, lopen uitdagen etc.). Dit 
wordt lang niet altijd gelinkt aan de drukte van Sinterklaas en Kerst. Toch kan deze spanning ontstaan door zorgen met betrek-
king tot bijvoorbeeld de Sint. Daarnaast kan het ook duiden op vermoeidheid en wat overbelasting. Het is goed om dan te kijken 
op welke manier er meer rust ingebouwd kan worden voor het kind.  
  
Door voor het kind te benoemen wat hem/haar dwars zit, is er vaak al een bepaalde mate van rust, omdat kinderen zelf vaak ook 
niet precies weten waarom ze niet lekker in hun vel zitten. Door begrip te tonen voor de gevoelens van het kind en wat extra ge-
duld te hebben, voelen kinderen zich vaak al wat beter. Boosheid over ongewenst gedrag heeft meestal een averechts effect, dit 
draagt enkel bij aan hun gevoelens van onrust en spanning.  
  
Bron: Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven 

Sinterklaas op De Eshoek 
De voorbereiding op het Sinterklaasfeest, verzorgd door een actieve groep ouders en teamleden, is 
in volle gang. Hierdoor is het mogelijk dat Sinterklaas en zijn Pieten woensdag 5 december De Eshoek 
aan zullen doen.  
Alle kleuters worden om 8.20 uur in de klas verwacht. De kleuters mogen hun jas aanhouden. Zij 
gaan dan samen met de leerkracht Sinterklaas op het grote plein opwachten.  
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 blijven ‘s morgens op het grote plein. Om 8.30 uur verzamelen zij 
zich bij de eigen juf of meester om gezamenlijk de komst van Sinterklaas en zijn Pieten af te wachten.   
De surprises  van de kinderen uit de groepen  5 t/m 8 mogen om 8.20 uur naar binnen worden ge-
bracht. De kinderen nemen net als anders fruit, een beker en de lunch mee naar school. Op school 
krijgen de kinderen een traktatie. 

Wanneer ouders willen kijken naar de komst van de Sint, dan is het grasveld tegenover de hoofdingang de beste plek. Het 
schoolplein is alleen voor de kinderen bedoeld. Tevens zouden wij ouders die met de auto komen, willen verzoeken om te parke-
ren op de grote parkeerplaats bij de sporthal. De parkeerplaats aan de Molenakkers blijft dan vrij, zodat Sinterklaas ongehinderd 
en goed zichtbaar bij school aan kan komen. Na de intocht gaan alle leerlingen naar de eigen klas.  
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Plastic; Een prachtig briefje over plastic uit groep 5/6 

 

 

Wilt u  iets weten? 

Vraag het ons 

Leerlingenraad Eshoek gevormd 
Vorig schooljaar is er een start gemaakt met het vormen van een leerlingenraad.  Dit schooljaar is er een nieuwe leerlingenraad 
gevormd, door het vertrek van de leerlingen van de groepen 8 en nieuwe groepen 5. In oktober hebben leerlingen van de groe-
pen 5 zich kandidaat kunnen stellen voor de leerlingenraad van De Eshoek. De aanleiding is om leer-
lingen van De Eshoek een ‘stem’ te geven. Daarnaast versterkt het ons communicatiekanaal voor de 
leerlingen in de driehoek.  
In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag 
namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school be-
langrijk vinden. Dat betekent dat zij een belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op 
school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de 
leerlingenraad.  
Iedereen kan misschien wel iets bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En 
hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal 
aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen.  

 
In de leerlingenraad zitten nu: 
Groepen 5: Romy, Dewi, Julia, Noor en Myrthe 
Groepen 6: Noa, Jorn, Lisa en Isa 
Groepen 7: Denise, Dinand, Yenthe en Lien 
Groepen 8: Julian, Leon, Laura en Luuk 
We wensen de leden veel succes! 

De leerlingenraad wordt begeleid door de groepsleerkrachten juf Dieuwerke en meester Gerben. 

 
Van de leerlingenraad 
We proberen u middels de nieuwsbrief ook op de hoogte te houden van de vergaderingen van de leerlingenraad. 
De leerlingenraad had tijdens de vergadering van 7 november 2018 een aantal punten. Zo zijn er tweetallen gekozen die gaan 
onderzoeken wat voor behoefte er is aan binnen en buitenspeelgoed. Ook wordt er gekeken naar mogelijk de aanschaf van 
voetbaldoeltjes voor op het veldje naast de school. Verder heeft de leerlingenraad aangegeven de juffen en meester wel te wil-
len helpen op de vrijdag met de pleindienst, zodat groep 8 op vrijdag naar het Street kan. In overleg met juf Anja, die duidelijk 
maakte welke mogelijkheden het pleindienstrooster heeft, is besloten het huidige rooster juist niet te veranderen. Ook heeft de 
leerlingenraad gesproken met juf Anja over de toch wel drukke pauzes. Toen uiteindelijk het aantal kinderen en de verschillende 
ruimtes werden bekeken, was duidelijk dat het gevoel verschilt van de werkelijkheid. Tot slot heeft de leerlingenraad leuke acti-
viteiten bedacht voor de Sinterklaasviering op school.  

Margemiddag op donderdag 13 december 

Alle leerlingen zijn deze middag om 12.00 uur VRIJ.  

We lunchen deze middag niet op school.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_4mLwOPXAhVCyaQKHfC6DL0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fobsdepeppel.nl%2Fleerlingen%2Fleerlingenraad.html&psig=AOvVaw3w-kX4YM4Lon_arKPnT-XN&ust=1512035155528276
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQp_yn7fLeAhWHKVAKHSgBDB8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fplasticsoep-is-troep%2F9200000086596578%2F&psig=AOvVaw2Zf-ouUggtcJRaIN2PzPp0&ust=154


Voorstellen leden van de leerlingenraad 
In het volgende stuk zullen de leden van de leerlingenraad van het schooljaar 2018-2019 zichzelf voorstellen. 
 
Wij zijn de leden van de leerlingenraad: Romy, Julia, Jorn, Dinand, Noor, Noa, Denise, Yenthe, Julian, Leon, Laura, Lisa, Isa, Luuk, 
Myrthe, Lien en Dewi.   
 
Ik ben Romy ik zit in groep 5a. Ik ben 8 jaar en mijn hobby's zijn hockey en voetbal.   
Ik ben Dewi. Ik zit in groep 5a. Ik ben 8 jaar. Mijn lievelingseten is lasagne en mijn lievelingskleur is paars. Mijn sport is turnen.  
Ik ben Julia. Ik zit in groep 5b. Ik ben 8 jaar. Mijn hobby's zijn hockey, dansen, zingen en knutselen.   
Ik ben Noor. Ik zit in groep 5c. Ik ben 8 jaar en mijn hobby's zijn streetdance, turnen en tekenen. Ik heb een hond.   
Ik ben Myrthe. Ik zit in groep 5c. Mijn hobby is streetdance. Ik ben graag in de natuur. Mijn lievelingskleur is blauw. Mijn lieve-
lingsdieren zijn een hagedis en varaan. Mijn lievelingseten is lasagne en pizza.   
Ik ben Noa. Ik zit in groep 6a. Ik ben 9 jaar. Mijn lievelingseten is spaghetti. Mijn sport is voetbal.   
Ik ben Jorn. Ik zit in groep 6a. Ik ben 9 jaar. Ik zit op voetbal.   
Ik ben Lisa. Ik ben 9 jaar en zit in groep 6b. Mijn hobby's zijn dansen, tekenen en volleyballen. Ik zit op dansen en volleybal. Mijn 
lievelingsdier is een hond en mijn lievelingskleur is blauw.   
Ik ben Isa. Ik ben 9 jaar en zit in groep 6b. Mijn hobby's zijn volleyballen en gymmen. Mijn lievelingseten is pannenkoek. Mijn 
lievelingskleur is paars en turquoise.   
Ik ben Denise. Ik zit in groep 7a. Ik ben 10 jaar. Ik zit op paardrijden. Mijn lievelingseten is patat.  
Ik ben Dinand. Ik zit in groep 7a. Ik ben 10 jaar en mijn hobby's zijn toneel en gamen. Mijn lievelingseten is taco.   
Ik ben Yenthe. Ik zit in groep 7b. Ik ben 10 jaar. Ik speel viool en mijn hobby is tekenen.   
Ik ben Lien. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7b. Ik zit op Jazz dansen en dat vind ik een leuke sport. Mijn hobby's zijn tekenen, lezen 
en spelen met mijn zusje. Ik vind alles dat met paarden te maken heeft erg leuk.   
Ik ben Julian. Ik zit in groep 8a. Ik ben 11 jaar. Ik ben voorzitter van de leerlingenraad en ik zit op voetbal.   
Ik ben Leon. Ik zit in groep 8a. Ik ben 11 jaar. Ik ben penningmeester van de leerlingenraad. Mijn hobby is gamen.   
Ik ben Laura. Ik zit in groep 8b. Ik ben 11 jaar. Ik ben de secretaris van de leerlingenraad. Mijn hobby is dansen. Ik heb 5 huisdie-
ren. Ik zat vorig jaar ook in de leerlingenraad. Ik vind het harstikke leuk want je bepaalt iets voor de kinderen van je school.   
Ik ben Luuk. Ik ben 10 jaar en zit in groep 8b. Mijn hobby's zijn voetballen, gamen en quad rijden.   

Bioscoop om de hoek voor de kids  

Deze kerstvakantie gaat het weer gebeuren: de Oranjebios!  Op vrijdag 4 januari organiseert Vrienden 
van Oranje deze biosvoorstelling voor alle basisschoolkinderen, met popcorn en een drankje, zoals het 
hoort. 

Deze editie zullen er 2 films worden vertoond.  

 Voor de jongere kinderen: aanvang 15.00 uur, einde rond 17.00 uur (we gaan ervan uit dat de kleine kinderen worden 
opgehaald). We hebben al een vette film uitgekozen, namelijk: Incredibles 2. 

 
 Voor de oudere kinderen: aanvang 18.30 uur, einde rond 20.30 uur. Voor deze voorstelling zijn nog 2 films in de running: 

Meesterspion of de Scheepsjongens van Bontekoe. Via Facebook van Vrienden van Oranje kun je de komende week 
stemmen welke je het liefst wil zien. 

De voorstelling vindt plaats in de kuil van de Eshoek (hoofdingang).  

Voor donateurs van de Vrienden van Oranje kost een voorstelling 1 euro per kind. Voor niet-donateurs zijn de kosten 2,50 euro 
per kind. Je kunt op de dag zelf ook donateur worden en het voordelig tarief betalen.  

Kortom, een aanrader voor tijdens de kerstvakantie! Komen jullie ook? Voor vragen kun je terecht op onze FB pagina of per e-
mail: vriendenvanoranje@live.nl  

Schoolfruitproject 
Vanaf maandag 12 november genieten we volop van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma!  
Onze school ontvangt gedurende 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.  

Leerlingen smikkelen op verschillende manieren van het (extra) fruit. Voor een aantal groepen is 
met de kinderen en ouders gecommuniceerd op welke dagen er geen fruit meer van thuis hoeft 
worden meegegeven, terwijl andere groepen juist genieten van hun eigen fruitbakje van thuis en 
de extra fruittraktatie van juf of meester. Elke leerkracht bepaalt dit met de groep. 
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Nieuws van de Bieb: mediawijs 
Kinderen groeien op met allerlei soorten media. Van voorleesboeken en filmpjes tot online muziek en spelletjes.  
Hoe zorg je dat je kind veilig met media omgaat? 

Onderstaande sites geven tips en adviezen: 
www.mediasmarties.nl , www.mediaopvoeding.nl  en www.weekvandemediawijsheid.nl. 
  
Boekentip bovenbouw Jan von Holleben WWW.wat? 
Wie heeft het internet uitgevonden? Hoe komt het dat het internet zo veel weet? Kun je cookies eten?  
Ben ik een ander iemand op het internet? Op deze en nog 66 andere vragen van kinderen geeft WWW.wat?  
antwoord. Zo leren kinderen hoe en waarom het internet is ontstaan, wat je op het internet kunt doen en  
hoe je veilig kunt surfen, vanaf 9 jaar. 

Boekentip onderbouw Jochem Myjer De Gorgels en het geheim van de gletsjer 

Het spannende vervolg op De Gorgels. Melle en zijn familie logeren bij een oude vriend van papa,  
die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles zusje Limoni in paniek wakker. Waar is haar  
rugzak? En nog belangrijker, waar is haar eigen Gorgel, Belia?  

De Eshoek op de kaart 
De Eshoek presenteert zich op de website Scholen op de kaart. Dat is dé website die het meest complete beeld geeft 
van onze school, maar ook van vele andere scholen. De Eshoek verzorgt op de site een presentatie van de school voor 
ouders en andere belanghebbenden. Scholen op de kaart beschikt over actuele data en de informatie maakt nadruk-
kelijk deel uit van het kwaliteitsbeleid op onze school. Als u de postcode (9467) o f plaatsnaam (Annen) intikt, krijgt u on-
ze school.  
 
De site is ook goed te gebruiken voor de oriëntatie van het voortgezet onderwijs. Dat is zoveel makkelijker dan alle websites van 
alle scholen een voor een apart afgaan. Vele VO scholen uit de regio presenteren zich op scholen op de kaart. Ook kunt u de 
scholen met elkaar vergelijken en per school zien hoeveel kinderen erop zitten, op welk niveau les ze krijgen, hoeveel schoolgeld 
wordt betaald, wat de kernwaarden van de school zijn, wat het slagingspercentage is over de jaren heen, in hoeverre de scholie-
ren én de ouders tevreden zijn over de school en nog zoveel meer informatie . 

Kerst op De Eshoek 
Vanaf maandag 10 december staat de deur open voor de Kerstman. Op woensdagochtend 19  december (kleutergroepen) en 
donderdag 20 december (groepen 3 t/m 8) gaan de kinderen kerststukjes maken en genieten we van de traditie “kniepertjes 
bakken”.  
Op donderdagavond 20 december vieren we in alle groepen het kerstfeest, met een buffet. Het feest start om 17.30 uur. Om 
ongeveer 19.00 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen weer gehaald worden.  We verzoeken ouders zich niet op te 
houden voor de klassendeuren of ramen.  
Na het Sinterklaasfeest ontvangt u een brief over de organisatie van het buffet. Ouders en belangstellenden zijn op donderdag-
avond 20 december om 17.30 uur op school welkom, om onder het genot van een glaasje glühwein, het jaar 2018 gezamenlijk 
af te sluiten. De kinderen zijn in verband met het 5-gelijkedagenmodel niet vrij op de donderdag- en vrijdagmiddag voor Kerst. 
De kinderen nemen deze dagen net als anders fruit, een beker en de lunch mee naar school.  
KERSTMUSICAL groep 6 
Op vrijdagmorgen 21 december voeren de groepen 6 een kerstmusical op voor alle kinderen van De Eshoek. Ook de ouders van 
groep 6  en andere belangstellenden, willen we graag de gelegenheid geven deze voorstelling bij te wonen. Er is daarom een 
extra optreden voor ouders en andere volwassenen op woensdagavond 19 december om 18.30 uur. U bent dan van harte wel-
kom.  
KERSTVAKANTIE  
Het einde van het jaar is na de kerstviering voor de leer-
lingen in zicht. Vrijdag 21 december wordt er gezamenlijk 
opgeruimd en sluiten we het jaar 2018 af. Alle kinderen zijn 
om 14.00 uur vrij en kunnen vanaf dan genieten  van de 
kerstvakantie. Een nostalgische tijd; over wat voorbij is en 
niet meer terugkomt. Het is ook de periode van goede voor-
nemens, van wensen en verlangens. We wensen een ieder 
daarom een erg gezellige vakantie en een gelukkig en uitzon-
derlijk leerzaam 2019 toe, namens alle medewerkers van De 
Eshoek. 
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