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Heeft u nog een vraag? 

 Bel of mail ons gerust 

De voorjaarsvakantie in heel Nederland weer achter de rug! Het blijft langer licht en de tem-
peratuur stijgt. We hopen dat nu het voorjaar begint en dat we de griepepidemie achter ons 
kunnen laten. Wat een heerlijk vooruitzicht. Lees op uw gemak de nieuwtjes voor de maand 
maart. Veel leesplezier! 

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

1 april 2019 

Nieuwe leerlingen 
Lisa, Pijke en Milan hebben 
een stoeltje gevonden in het 
Konijnenhol. Anniek gaat 
spelen met de eendjes  uit 
het Eendennest. 

We wensen jullie een hele 
fijne tijd op De Eshoek! 
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Voorlezen voor de groepen  1 t/m 8 
Kinderen vinden het over het algemeen heel mooi om 
voorgelezen te worden in het Drents. Voor sommigen 
is dat een feest der herkenning, omdat het de thuistaal 
is. Anderen horen de taal van de buren, ouders onder-
ling, grootouders enz. Weer anderen luisteren naar een 
voor hen ‘vreemde’ taal, die desondanks goed te begrijpen is. In alle gevallen is het goed voor 
de taalontwikkeling en wordt er een beetje aandacht gegeven aan een van de immateriële cul-
tuurgoederen van Drenthe. 

Het Huus van de Taol biedt alle groepen een Drentstalige voorlezer aan. Op woensdagochtend 6 
maart komen de voorlezers (tijdens meertmaond-streektaolmaond) naar De Eshoek. Elk kind 
krijgt na afloop de Wiesneus, een tijdschrift met Drentstalig (voor)leeswerk, puzzeltjes, kleur-
plaat, een recept, mooie illustraties e.d. 

Vrije dag voor de groepen 1 t/m 8 

Graag brengen we nog even onder uw aandacht dat de kinderen woensdag 

27 maart vrij zijn. Alle leerkrachten van de Stichting PrimAH hebben deze 

dag een Onderwijsontmoetingsdag. Op deze dag gaan we met elkaar in ge-

sprek met als doel ons onderwijs te verbeteren.  

 

 

Vrijdag 15 maart staakt De Eshoek. Deze dag is de school 

gesloten. Meer informatie over de staking hebt u kunnen 

lezen in de brief van 27 februari j.l. 
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Wilt u  iets weten? 

Vraag het ons 

Werkgroep Zorg -  Informatie 
De werkgroep zorg, bestaande uit Annet Zomers (Specialist Onderbouwd), Marcel Alberts (Specialist reke-
nen), Claartje van Maanen (Specialist taal/lezen), Nita van Dijk (Specialist (hoog)begaafdheid), Mariska Ra-
ven (Specialist gedrag) en Tineke Stelwagen (Intern begeleider), besteedt in  de nieuwsbrief maandelijks 
aandacht aan onderwerpen en artikelen, in dit informatieblok.   

Deze maand gaat de informatie over:  Onderbouwd - De instroomkleuter 
 
 
Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen hande-
lend kunnen leren. Het pakket is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor  groep 1-2. 
Kleuters kunnen niet lezen, niet schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken. 
Maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door mid-
del van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen ma-
nier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, 
rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. 
Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd. 
Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren. 
 
De instroomkleuter 
Als specialist worden diverse cursussen gevolgd om up to date te blijven. De methode is altijd in ontwikkeling en daarmee blijft 
De Eshoek ook in ontwikkeling. Deze keer wil ik u informeren over de zogenaamde instroomkleuter; de kleuter, die vanaf januari 
de school bezoekt. Onderbouwd heeft voor deze instroomkleuter iets nieuws ontwikkeld. Vanaf nu proberen we ook met deze 
kleuters  de methode Onderbouwd op te pakken. Het thema blijft hetzelfde, maar voor deze kleuters worden de doelen en de 
oefeningen aangepast. Wanneer een instroomkleuter meer kan, worden de doelen van groep 1 aangeboden. Dit wordt ook in 
kaart gebracht en geregistreerd. Zo wordt iedere kleuter op maat bediend.   
 
 
 

Leerlingenraad  
De leerlingen van de leerlingenraad hadden op woensdag 27 februari een vergadering. Twee 

leden hadden keurig uitgezocht wat voor soort spiegels er waren. De leerlingenraad heeft een 

spiegel uitgezocht. De spiegels komen niet zoals bedacht in de wc’s, maar in de klassen. De 

leerlingenraad heeft de lijst voor het buitenspeelgoed bekeken en hebben samen bedacht wat 

het belangrijkste is. Er wordt nu gekeken of dit speelgoed besteld kan worden. De lijst met 

binnenspeelgoed wordt op de volgende vergadering besproken. Tot slot heeft de leerlingen-

raad het gehad over de rommelmarkt. Er is contact geweest met juf Anja 

en die heeft aangegeven het een goed plan te vinden. De leerlingenraad 

gaat zich de komende tijd verdiepen in de details. De volgende vergade-

ring is op woensdag 20 maart.   

Ouders in de school 
In meerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op het schoolplein afscheid nemen van 
de ouders. Dit om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, rust in de school te creëren en om de leerkrachten de gele-
genheid te geven aandacht te schenken aan de binnenkomende leerlingen. De leerling moet gezien worden.  

Helaas zien we nog steeds ouders de school binnen komen wandelen om hun kind naar de klas te brengen. We zouden het erg fijn 
vinden wanneer u buiten afscheid neemt van uw kind en zich dus aan deze regel houdt.  

Natuurlijk kunt u altijd de school binnenstappen om een korte mededeling te doen bij de leerkracht.   
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Tevredenheidspeilingen  
Alle scholen zijn verplicht om één keer per vier jaar een tevredenheidspeiling onder ouders, kinderen en personeel te houden. 
Inmiddels zijn de leerkrachten en leerlingen al geënquêteerd en heeft ook u een uitnodiging ontvangen. Om goed onderwijs te 
kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van de school vindt. We vragen u vriendelijk de vra-
genlijst in te vullen. Een grote respons zorgt voor een betrouwbare uitslag. We hopen op uw medewerking. Het onderzoek wordt 
online afgenomen via Vensters. De vragenlijst van Vensters is anoniem, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De resultaten van de 
tevredenheidsonderzoeken worden in het team, de Medezeggenschapsraad en Leerlingenraad besproken en gepubliceerd op 
www.scholenopdekaart.nl Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor het schrijven van het schoolplan 2019-2023, waarin de 
ontwikkelingen van De Eshoek worden beschreven.  

Creatieve oplossing voor het tekort aan juffen en meesters op basisscholen in Aa en Hunze 
 
Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en Stichting PrimAH zorgen samen voor een crea-
tieve oplossing voor het tekort aan juffen en meesters op basisscholen in Aa en Hunze: 
het inzetten van kunstvakdocenten. Door een kunstvakdocent in te zetten wordt er op 
een zinvolle en leuke manier invulling gegeven aan leren op school tijdens een invaldag. 
De pilot gaat van start op onze school op 7 maart en vervolgens nog eens op 10 april, in 
de groepen 5a, 5b en 5c/6a. Het ICO heeft vakdocenten uit haar netwerk ingeschakeld om 
samen met ons verschillende lessen (zowel ‘losse’ lessen als lessenseries) te gaan ontwik-
kelen en uitvoeren. 
 
Tijdens de pilot worden kunstvakdocenten uit het netwerk van het ICO ingezet om lessen 
te geven wanneer een invaller voor één dag nodig is. De kunstvakdocenten zijn gespeciali-
seerd in het geven van kunstlessen, onder andere op basisscholen in Drenthe. In de pilot 
ligt de nadruk op onderwijsvakken in combinatie met een kunstdiscipline, altijd aanslui-

tend op het programma van de school. De kunstvakdocent staat ongeveer 1,5 uur voor een klas, en rouleert gedurende de 
schooldag langs meerdere klassen. De andere uren worden gegeven door de vaste leerkrachten. De pilot is een mooie manier 
om te verkennen of de inzet van kunstvakdocenten bij vervanging stelselmatig ingevoerd kan gaan worden.  
  
De pilot is een samenwerking van ICO, Centrum voor Kunst & Cultuur en Stichting PrimAH, openbaar onderwijs in Aa en Hunze. 
Vol enthousiasme gaan wij samen aan de slag voor kwalitatief onderwijs! 

Scholing 
In maart krijgen onze  
Bedrijfshulpverleners  
nascholing ‘Levensreddende 
handelingen’ en ‘Kleine ongeluk-
ken’. In april volgt de nascholing 
‘Brand en Ontruiming’.  

Kalenderoverzicht maart 2019 


