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Heeft u nog een vraag? 

 Bel of mail ons gerust 

Voor u ligt de nieuwsbrief van februari 2019. Een nieuwsbrief vol informa-
tie over de activiteiten op De Eshoek. Een nieuw vast item in de nieuws-
brief is een stukje over onze Werkgroep Zorg.  Daarnaast treft u een bijlage 
aan over Privacy op de basisscholen van Stichting PrimAH, dat gaat over 
het nieuwe beleid rond privacy. In het bijzonder wordt hierin stilgestaan bij 
de nieuwe afspraken rond het gebruik van beeldmateriaal op de scholen. 
We wensen u veel leesplezier! 

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

1 maart 2019 

Nieuwe leerlingen 
Silte heeft een stoeltje ge-
vonden in het Eendennest. 

Tygo heeft een plekje ge-
vonden in de Vlindertuin. 

           Veel plezier!! 
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Besmettingsgevaar! 
Welke klas is het meest besmet door het leesvirus en wat is het meest besmettelijke boek? 
De groepen 6a en 5b/6b doen mee aan het project 'Leesvirus'. De kinderen lezen 10 speciaal 
geselecteerde boeken voor dit project. Ze wisselen via de website van Leesvirus hun mening uit 
met kinderen van andere scholen in de gemeente Aa en Hunze, die dezelfde boeken hebben ge-
lezen.  
Ook is er acht weken lang de Leesvirusquiz met vragen over de boeken, internetvragen over the-
ma’s uit de boeken of creatieve opdrachten. Op de website leesvirus.nl kunt u de resultaten 
hiervan bekijken en natuurlijk worden de quizscores ook bijgehouden.  
Ter afsluiting is er in april een feestelijke ochtend waar bekend wordt gemaakt welke klas het 
meest besmet is geraakt met het Leesvirus. 

Leerlingenraad 
De leerlingen van de leerlingenraad waren woensdag 23 januari weer voor het eerst bij elkaar in 
het nieuwe jaar. Er zijn zes nieuwe doeltjes voor het voetbalveld aangeschaft. Deze doeltjes wor-
den door de leerlingenraad elke dag naar buiten en naar binnen gebracht. Er is ook nagedacht 
over de locatie van de kasten voor het binnenspeelgoed. Dit binnenspeelgoed wordt gebruikt 
wanneer het weer zo slecht is tijdens de pauzes dat de leerlingen binnen moeten blijven. Ook 
zijn er twee leerlingen van de leerlingenraad die de taak op zich hebben genomen om te bekij-
ken waar in de wc’s een spiegel moet komen en waar wij deze spiegels gaan kopen. Bij de start 
van het nieuwe jaar heeft de leerlingenraad getrakteerd op nieuwjaarsrolletjes met slagroom. 
Dit is goed bevallen en wordt meegenomen naar volgend jaar. Tot slot heeft de leerlingenraad 
het idee om op school een rommelmarkt te houden en het geld te doneren aan een goed doel. 
Dit idee gaat de leerlingenraad de komende vergaderingen verder uitwerken. De volgende ver-
gadering is op woensdag 27 februari.  
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Mondademen 

De GGD verzorgt op verzoek voor De Eshoek de logopedische screening en waar mogelijk behandeling.  

Zij sturen soms een nieuwsbrief over verschillende onderwerpen.  

Op de website (bij Informatie->Leerlingenzorg) staat nu een informatiebrief over Mondademen. 

Chromebook 
In de eerste week van januari zijn de computers voor de leerlingen vervangen. De kinderen werken nu op Chromebooks. Bij de 
kleuters gaat het om tablet modellen en bij groep 3 t/m 8 laptop modellen. Doordat het draadloze apparaten zijn, hebben we nu 
ook de mogelijkheid om zo nu en dan met de hele klas tegelijk op de computers te werken. De kinderen loggen individueel in op 
deze chromebooks. Ook de kleuters! Ze hebben daarvoor allemaal een instructie gehad en zijn erg enthousiast. 

 
 

 

 

Via het nieuwe COOL-portaal kunnen kinderen met 1 klik naar de educatieve programma’s en andere sites. De leerkrachten kun-
nen dit portaal beheren. In de komende periode krijgen de leerkrachten de mogelijkheid tot extra scholing. Ze kunnen zelf linkjes 
aanmaken, programma’s toevoegen of verwijderen, pagina’s pushen en berichtjes sturen. 

We zijn nu nog volop aan het experimenteren met alle mogelijkheden en hopen er nog lang plezier van te hebben. 

Tevredenheidspeilingen 
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van de school vindt. We willen 
daarom binnenkort een tevredenheidsonderzoek bij u afnemen, om een indruk te krijgen waar wij het als school goed doen en 
wat er nog beter kan. 
Het onderzoek wordt afgenomen via Vensters. De vragenlijst van Vensters is anoniem, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De 
resultaten van het tevredenheidsonderzoek publiceren we vervolgens op Scholen op de kaart. Daarmee kunnen ook toekomstige 
ouders uw mening zien. Daarnaast worden de resultaten  gebruikt voor het schrijven van het schoolplan 2019-2023, waarin de 
veranderingen en verbeteringen van De Eshoek worden beschreven. 
Binnenkort ontvangt u via Mijnschoolinfo een uitnodiging voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling. We vragen u 
vriendelijk de vragenlijst in te vullen. We hopen op uw medewerking. 
Naast het tevredenheidsonderzoek onder ouders, hebben we ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 afgelopen week, anoniem, 
een enquête laten invullen. De Eshoek scoort volgens de leerlingen gemiddeld een 8,3. Hier zijn we natuurlijk erg trots op. Overi-
ge resultaten zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl  

Coördinator Luizenpluizers 
“Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ik ben Ank en wie ben jij?” Het zinnetje dat we niet meer lezen zon-
der het irritante deuntje erbij te gebruiken. Sinds afgelopen jaar het programma De Luizenmoe-
der uitgezonden werd, is het gelijk een hit. Voor veel ouders is het programma een feest der herkenning.  

Ben jij ook een luizenpluizer die zich in het programma herkent?  
Dan zoekt De Eshoek jou! 

 
De groep luizenpluizers bestaat uit vele vrijwillige ouders. Deze groep heeft echter een coördinator nodig, die de groep vrijwil-
ligers herinnert aan de luizenpluisdata, de benodigde materialen op voorraad heeft, informatie verzorgt voor de nieuwsbrief en 
communiceert met ouders. Kunt u deze taak op u nemen? Neem dan contact op met Fenja Woest, huidige coördinator LOT, via 
email (fenjawoest@gmail.com) of telefonisch (06-57328622).   

Ervaringen 5-gelijkedagenmodel 
Op De Eshoek wordt nu ruim een jaar gewerkt met het 5-gelijkedagenmodel. Onder de ouders, leerlingen en leerkrachten wordt 
een vragenlijst afgenomen met betrekking tot de ervaringen met dit model. 
Het is een evaluatie per school, maar daarnaast worden de uitkomsten ook gebruikt voor andere scholen die onderzoeken of ze 
het 5-gelijkedagenmodel gaan invoeren. De uitkomsten worden in het team en met de MR besproken en via de nieuwsbrief of 
Mijnschoolinfo aan de ouders kenbaar gemaakt. 
Binnenkort ontvangt u daarom ook een linkje voor deze enquête. Een enquête die we zowel afnemen bij ouders, leerkrachten 
als leerlingen. De enquête kan tot en met 13 februari ingevuld worden.  
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Wilt u  iets weten? 

Vraag het ons 

OUDERINFO HOEKJE   
Jarenlang heeft u in de nieuwsbrief maandelijks onderwerpen kunnen lezen van onze specialist gedrag, Mariska 
Damveld. Vanaf heden komt hier verandering in. De Werkgroep Zorg zal maandelijks een artikel schrijven voor 
de nieuwsbrief. 
 
De Werkgroep Zorg, bestaande uit Annet Zomers, Marcel Alberts, Claartje van Maanen, Nita van Dijk, Mariska 
Raven en Tineke Stelwagen, wil u deze keer informeren over De Werkgroep Zorg.  
  
Op De Eshoek werken we met een Werkgroep Zorg. Deze werkgroep bestaat uit een vijftal specialisten. Een leerkracht mag zich 
specialist noemen als hij/zij zich gespecialiseerd heeft (en/of nog bezig is zich te specialiseren) in een bepaald vakgebied. Een 
specialist neemt zitting in de Werkgroep Zorg na een interne sollicitatie binnen De Eshoek. Onderstaande leerkrachten hebben 
zitting in deze werkgroep:  
 
 Annet Zomers – specialist Onderbouwd 
 Marcel Alberts – specialist Rekenen  
 Nita van Dijk – specialist (hoog) begaafdheid  
 Claartje van Maanen – specialist Taal/Lezen  
 Mariska Damveld – specialist Gedrag  

  
Daarnaast is de Intern Begeleider, Tineke Stelwagen, onderdeel van de Werkgroep Zorg. Zij bewaakt de doorgaande lijn.  
  
Welke taak hebben de specialisten?  
De specialisten hebben naast hun taak als groepsleerkracht verschillende taken die bij hun rol van specialist horen. Leerkrachten 
kunnen een beroep doen op een specialist bij een vraag of probleem. Er volgt dan een intern overleg over welke stappen er ge-
nomen zouden kunnen/moeten worden. Zo kan de gedragsspecialist een observatie in de groep doen bij onbegrepen gedrag van 
een leerling (of een groep leerlingen) of kan de rekenspecialist een rekenonderzoek uitvoeren als onduidelijk is wat de reden is 
van de fouten die de leerling maakt. Specialisten werken samen als de problematiek met meerdere specialisaties te maken heeft. 
Zo gaan de (hoog)begaafdheidsspecialist en de gedragsspecialist met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld een (hoog)begaafde 
leerling die minder gemotiveerd gedrag laat zien.  
  
Hoe komt u als ouders met een specialist in aanraking?  
De leerkracht zal een gesprek met u aanvragen als de leerkracht de hulp inroept van de specialist. De ene keer vertelt de leer-
kracht zelf wat er met de specialist van de Werkgroep Zorg besproken is, de andere keer neemt de specialist ook deel aan het 
oudergesprek. Dat is afhankelijk van de problematiek. Ook kan de intern begeleider aanwezig zijn bij het gesprek over uw kind.  

Sparende ouders bedankt 
We hebben inmiddels allerlei spelpakketten voor de kinderen besteld, van het bedrag dat we van de Jumbo 
hebben ontvangen.  
De spellen zijn voor binnen gebruik en worden ingezet als we met slecht weer binnen verblijven tijdens de 
pauze. 

 Paasbazar 
 We zijn nog vroeg, maar we kondigen het nu alvast aan. De OR organiseert donderdag 18 april wederom een Paasbazar.  
 De Paas  bazar vindt plaats op onze school en begint om 17.00 uur en eindigt om 19.30 uur.  
 Het doel van deze paasbazar is het genereren van geld ten behoeve van de school, dus de kinderen.   
 In de school zijn tijdens de bazar allerlei activiteiten te doen. Tevens willen we iedereen de gelegenheid geven iets te  
 nuttigen op school. Op het podium komt het Rad van Fortuin te staan en in het speellokaal wordt weer een boekenbeurs  
 georganiseerd. U begrijpt dat de OR dit niet alleen kan organiseren en op zoek is naar hulp. Binnenkort volgt er een oproep van  
 de OR. 
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Schoolverzuim 
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur! Voor veel mensen een tijd om lekker op (wintersport) vakantie te gaan. De 
Eshoek maakt het dit schooljaar mogelijk om vrijdag 15 februari te vertrekken, vanwege de geplande margedag. Het team 
gebruikt deze dag voor overleg, de kinderen zijn al vrij.  
 
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd (vrijwel) onmogelijk is. Daarom geven wij u informatie over 
de regels voor schoolverzuim, om daarmee duidelijk te maken dat donderdag 14 februari absoluut geen vrije dag is, waarvoor 
ook geen verlof aangevraagd kan worden. Met “schoolverzuim” bedoelen we het wegblijven van school zonder toestemming 
van de directeur. Schoolverzuim rond de vakantie heet ook wel luxe verzuim.  

Waarom krijgt u deze informatie? 
U krijgt deze informatie, omdat wij graag willen dat ouders op de hoogte zijn van hun verplichtingen volgens de leerplicht-
wet. Wat er onder meer gebeurt is, dat sommige gezinnen nog voor de officiële schoolvakantie op vakantie gaan of later te-
rugkomen. Bijvoorbeeld om files te voorkomen of omdat de vliegtickets met een vroege vlucht goedkoper zijn. Dat mag niet. 
U houdt zich dan niet aan de Leerplichtwet. 

Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolva-
kanties op vakantie te gaan. Er kan dan zogenaamd “extra verlof” worden verleend. Hiervoor gelden de navolgende regels: 
· het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de school;  
· er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;  
· het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor een aaneengesloten periode van  
 maximaal tien schooldagen;  
· het verlof mag zeker niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. 

Voorbeelden van situaties waarin geen extra vrije dag(en) / vakantie toegestaan mag worden:  
· een familiebezoek in het buitenland;  
· een vakantie in een goedkopere periode of met een speciale aanbieding;  
· gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;  
· eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;  
· verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;  
· vakantiespreiding;  
· samen reizen;  
· een verlofperiode van ouders;  
· gebruikmaking van een levensloopregeling.   

Wat gebeurt er als uw kind toch eerder weggaat of later terugkomt? 
Op ongeoorloofd schoolverzuim rond de voorjaarsvakanties, zogenaamd “luxe-verzuim”, zal streng toezicht gehouden wor-
den door zowel school als leerplicht. Als uw kind toch van school wegblijft, moet de directeur van de school dat melden aan 
de leerplichtambtenaar. Als uw kind zonder toestemming van school is weggebleven of zich onterecht heeft ziek gemeld, 
kunt u huisbezoek van de leerplichtambtenaar verwachten. Als u niet thuis bent, ontvangt u een brief waarin u wordt uitge-
nodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u gelegenheid om toe te lichten waarom uw kind niet op school was. Als u 
daarvoor geen goede reden kunt aanvoeren of u heeft geen bewijs, dan zijn wij verplicht om een proces-verbaal op te maken. 
Schoolverzuim is een overtreding en geen misdrijf. Wij sturen het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Justitie be-
paalt hoeveel boete u moet betalen.  

Wilt u meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u op school bij de directeur/directrice terecht of contact opnemen met een van de leerplichtamb-
tenaren van de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 14 0592 of via de mail: leer-
plicht@aaenhunze.nl 
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MR 
Op dinsdag 29 januari is de MR voor de derde keer bijeengeweest. Er zijn drie leden van de MR die in 
maart gaan deelnemen aan een MR-cursus. De MR heeft tijdens de vergadering een presentatie ge-
zien over het aanbod van sociale media lessen op De Eshoek. Dit is zeer enthousiast ontvangen. Er is 
door teamleden van De Eshoek een huiswerkbeleid geschreven, dit beleid krijgt nog even de aan-
dacht in het team, maar is verder akkoord bevonden door de MR. Tot slot is de route schoolplanont-
wikkeling 2019-2023 kort besproken. De volgende MR-vergadering is op maandag 4 maart.   
  
Voor vragen kunt u contact opnemen met de MR:  mr.eshoek@primah.org  
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