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In deze nieuwsbrief vertellen we u onder meer over de activiteiten van de maand april en 
de voorbereiding op de activiteiten van mei.  
We wensen u alvast fijne Paasdagen! 

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

7 mei 2019 
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Koningsspelen groep 1 t/m 8 
Op vrijdag 12 april vindt alweer de 7e editie van de Koningsspelen plaats. We maken er op De 
Eshoek  een groot en sportief feest van. We beginnen om half negen met, in iedere klas, het Ko-
ningsontbijt. Om half tien gaan we allemaal naar het grote plein, waar de opening en het dansje 
plaats vindt. Van tien tot elf uur hebben de kleuters hun Koningsspelen op het kleuterplein. Van 
elf tot half één hebben de groepen 3 t/m 5 de Koningsspelen in de sporthal en/of in de school. 
En van half één tot twee uur hebben de groepen 6 t/m 8 ook de Koningsspelen in de sporthal 
en/of in de school.   

MR 
Op maandag 4 maart is de MR bijeengeweest. Tijdens deze vergadering is er onder andere gesproken 
over de pilot met de ICO docenten. De MR vindt het een goed initiatief en is benieuwd naar de evalua-
tie.  
Verder is de MR op de hoogte gebracht van de lopende actieplannen en tot slot heeft Anja een presen-
tatie gegeven over hoe het nieuwe schoolontwikkelingsplan 2019-2023 tot stand zal komen.   
De volgende MR-vergadering is op woensdag 17 april.   
Voor vragen kunt u mailen naar: mr.eshoek@primah.org   

Paasbazar voor iedereen 
Ook dit jaar organiseert de ouderraad van De Eshoek 
weer een Paasbazar. Iedereen is hiervoor van harte uit-
genodigd op donderdag 18 april van 17.00 - 19.30 uur. 
Er worden weer veel leuke activiteiten georganiseerd. 
Ook is er weer een boekenbeurs en kunnen de kinderen weer geschminkt worden. Natuurlijk 
mag het rad van fortuin ook dit jaar niet ontbreken. 
Wij kunnen dit echter niet zonder de hulp van ouders en vragen daarom: 
-          Ouders die een lekkernij willen maken, bijvoorbeeld taart/hartige taart 
-          Ouders die willen schminken 
-          Ouders die bij een spelletje of bij het buffet willen staan 
-          Cadeautjes voor het rad van fortuin 
-          Boeken voor de boekenbeurs 
Mocht je kunnen en willen helpen, stuur dan een mailtje naar: nettie.hegge@planet.nl of stuur 
een app naar 06-54964093 
De boeken en cadeautjes kunnen vanaf 1 april op school (in de kuil) ingeleverd worden.  
Wij hopen dat het samen met jullie weer een gezellig feest gaat worden! 
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Werkgroep Zorg -  Informatie 
De werkgroep zorg, bestaande uit Annet Zomers (Specialist Onderbouwd), Marcel Alberts (Specialist rekenen), 
Claartje van Maanen (Specialist taal/lezen), Nita van Dijk (Specialist (hoog)begaafdheid), Mariska Raven 
(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:   

                                                              Hoogbegaafdheid en Executieve functies 

Het is geschreven door Nita van Dijk. Juf Nita begeleidt elke woensdag de kinderen uit de levelgroep (groep 3 t/m 8). 
 
Ook de zogenaamde slimme leerlingen kunnen enorm worstelen met simpele taken, zoals  huiswerk, opruimen en aankleden. Of 
met het omgaan met boosheid en teleurstellingen. Dat kan enorm frustrerend zijn.  Uit onderzoek is gebleken dat dan de execu-
tieve functies nog niet goed ontwikkeld zijn.   
 
Executieve functies… wat zijn dat dan precies? Het zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen 
neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. Deze executieve functies worden op verschillende manieren 
omschreven. De auteurs van het boek Slim maar… onderscheiden elf vaardigheden:  
 Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet 
 Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken 
 Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren 
 Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding. 
 Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen 
 Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is 
 Organisatie: informatie en materialen ordenen 
 Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen 
 Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken 
 Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag 
 Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren 
 
Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder 
diagnose. Ook bij (hoog)begaafde leerlingen komen ze voor. Het is niet vanzelfsprekend dat een kind dat in grote stappen kan 
denken ook flexibel kan omgaan met veranderingen en tegenslag.  Als is onderzocht wat de sterke en zwakke executieve functies 
van het kind zijn, komt u zelf ook aan de beurt. De eigen vaardigheden spelen zeker een rol. Als uw sterke kanten overeenkomen 
met de zwakke kanten van uw kind, dan kunt u gefrustreerd raken door zijn zwakke kanten. Stel, u bent netjes. Voor u is het on-
voorstelbaar dat het kind zijn rommel niet opruimt.  Het kan zijn dat een taak niet bij het kind past. In sommige gevallen kunt u 
de taak aanpassen. Maar sommige taken komt het kind niet onderuit. Bijvoorbeeld huiswerk maken. Wat nu?  
 Let goed op de emoties en het gedrag van uw kind bij de taken die hij moet uitvoeren.  
 Controleer of het kind de taak niet wil of dat hij het niet kan.   
 Check of er een omgevingsfactor is die het kind belemmert.  
 Kijk welke functies voor de taak nodig zijn en ga na of het kind die bezit.   
 
Tien principes bij het helpen versterken van de executieve functies: 
1. Een vaardigheid aanleren is beter dan afwachten of het kind het vanzelf leert.  
2. Houd rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind.  
3. Ga van buiten naar binnen. Begin dus met iets dat buiten het kind is, en trek je geleidelijk terug als de vaardigheid geïnter-

naliseerd is.   
4. Bij het veranderen van externe factoren gaat het om de omgeving, de taak of de interactie.   
5. Gebruik de intrinsieke motivatie van het kind om iets te leren beheersen.  
6. Zorg dat taken passen bij het inspanningsvermogen van het kind.  
7. Zorg voor aanmoediging.  
8. Geef het kind precies genoeg steun om succes te behalen.  
9. Steun net zo lang totdat het kind succes heeft.   
10. Als je stopt met steun en beloningen, doe dat geleidelijk en niet abrupt.  
 
De leerlijn Levelspel en Levelwerk besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de executieve functies. Zo geven de kinderen met 
Levelspel al aan hoeveel ze denken te kunnen gaan doen. Dit is een vorm van plannen. Ook leren ze omgaan met frustratie als 
iets niet meteen lukt, bijvoorbeeld als de oplossing van een puzzel niet meteen duidelijk is. Dat wordt voortgezet als de leer-
lingen in groep 3 van Levelspel overstappen op Levelwerk. Zo leren ze om een planning te maken voor een week, door te zetten 
als het antwoord niet meteen duidelijk is en eerst na te denken voordat ze gaan doen.  
 
 
Bron: Peg Dawson en Richard Guare, Slim maar… 336 blz., Uitgeverij Hogrefe 2009, ISBN 978 90 79729 10 4   
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Wilt u  iets weten? 

Vraag het ons 

Nieuwe leerlingen 
In de maand april verwelkomen we 
weer enkele nieuwe leerlingen.  
Ivan heeft een stoeltje gevonden in 
de Vlindertuin. 
Vanaf 23 april komen Jazz en Luka  
bij ons op school.  Luka gaat spelen 
met de kinderen in het Eendennest. Jazz vervolgt haar school-
loopbaan in groep 6a. 
Suzanne heeft een plekje  gevonden in de groep van juf Harriët 
en juf Dieuwerke, groep 7b 

We wensen jullie een hele fijne tijd op De Eshoek! 

In de schoolbanken 

Er zijn weer enkele collega’s die 

afgelopen maand in de school-

banken hebben gezeten.  

Juf Claartje, Juf Harriët en 

juf Anja  zijn in het bezit 

van het certificaat Coachen 

op de werkplek. Ze hebben 

manieren geleerd van het 

‘begeleiden’ van studenten, door middel van coaching. Hier-

mee krijgen zowel de coach als de student, inzicht in de com-

petenties en hoe deze verder te ontwikkelen.  

Veurlezen in het Drèents 

Op initiatief van Het Huus van de Taol werd er door een grote 

groep Drentse taal kenners op De Eshoek voorgelezen. De da-

mes en heren werden door leerkrachten en leerlingen enthou-

siast onthaald. Alle leerlingen kregen het prachtige tiedschrift 

Wiesneus mee naar huis. 

 

SCHOOLFRUIT 
De Eshoek heeft deelgenomen aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. In de periode vanaf 12 november t/m 
20 april wordt drie keer per week, gratis groente en fruit 
aangeboden. Na deze periode stopt de levering van gratis 
groente en fruit. 
 
Wij hopen dat de actie heeft bijgedragen om een gezond 
fruitbakje voor de kinderen mee te geven naar school.  

Vakantierooster nieuwe schooljaar 2019-2020
   

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m  25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m  03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m  21-02-2020 

Pasen   10-04-2020 t/m  13-04-2020  

Meivakantie  27-04-2020 t/m   08-05-2020 

Hemelvaart  21-05-2020 t/m  22-05-2020 

Pinksteren  01-06-2020 t/m 01-06-2020 

Zomervakantie 06-07-2020 t/m  14-08-2020 
   

Hoeveel uur moeten kinderen naar school? 
Iedere basisschool in Nederland mag zijn eigen lestijden bepalen. Van 
oudsher waren die overal hetzelfde: 's ochtends en 's middags naar 
school en woensdagmiddag vrij. Tegenwoordig is de variatie veel groter. 
Scholen met continuroosters, scholen met een vrije donderdagmiddag, 
scholen waar kleuters maar vier dagen naar school gaan. Het mag alle-
maal, zolang het minimumaantal lesuren maar wordt gehaald.  
 
In totaal moet uw kind van groep 1 tot en met groep 8 minimaal 7520 
klokuren les krijgen. Met het 5-gelijkedagenmodel op De Eshoek krijgt 
elke leerling, elk jaar minimaal 940 uur les. Omdat we nog in de over-
gangsjaren zitten, geldt voor De Eshoek nu nog een minimum van 960 
uur. Naast de vrije dagen van het vakantierooster, blijven er nog een aan-
tal vrije dagen over die De Eshoek gebruikt voor studiedagen of vergade-
ringen (de zgn. margedagen). Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn 
en de leerkrachten aan het werk zijn. Deze dagen zijn op dit moment nog 
niet bekend, maar volgen zo spoedig mogelijk.  

Lashawna van groep 7a vertegen-

woordigde De Eshoek, tijdens de 

voorleeswedstrijd van de ge-

meente Aa en Hunze. Lashawna 

wist de derde prijs te behalen. 

Van harte gefeliciteerd. Een 

knappe prestatie.  



NATIONALE HERDENKING 2019 
Op 4 mei herdenkt Nederland tijdens de Nationale Herdenking de Nederlandse slachtoffers die sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Zowel in oorlogssituaties als bij 
vredesoperaties. 
De Eshoek heeft samen met obs Anloo het oorlogsmonument in het bos tussen Anloo en Eext gea-
dopteerd. Dit monument in het 'Evertsbos'  is opgericht ter nagedachtenis aan de tien verzetsmensen 
die vlak voor de bevrijding op deze plek door de bezetter zijn gefusilleerd. 
 
Adopteer een monument is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen een oorlogsmonument 

in hun eigen dorp of buurt ‘adopteren’. Kinderen leren door dit project meer over de lokale geschiedenis van de Tweede Werel-
doorlog, de traditie van herdenken en bijbehorende rituelen. De leerlingen wonen een herdenking bij het monument bij. Tijdens 
die herdenking leggen ze onder meer een bloemstuk bij het monument en dragen ze bijvoorbeeld gedichten voor.  

Ook dit jaar leggen leerlingen van groep 8 traditiegetrouw een krans bij het monument. De kinderen van groep 8 vertrekken  
4 mei om 18.15 uur vanaf school op de fiets naar de herdenkingsplek in het bos. De herdenking zelf zal om 19.00 uur plaatsvin-
den. Ook andere geïnteresseerden zijn natuurlijk welkom (jongere kinderen onder begeleiding van ouders).  

Schoolfotograaf 
De eerste lentedagen hebben zich alweer gemeld. Een heerlijk zonnetje en prachtige 
temperaturen. Een goed moment om fleurige schoolfoto’s te maken. Op maandag 15 
april en dinsdag 16 april komt daarom de schoolfotograaf voor het maken van individue-
le foto’s en klassenfoto’s. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoon-
lijk wachtwoord met code, waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt be-
stellen. Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te 
maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt 
zoek is geraakt. 
Broertjes/zusjesfoto  
Ook is het mogelijk dat er broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden. Daarvoor krijgt u de gelegenheid op  maandag 16 april . Deze 
middag is de fotograaf vanaf 14.15 uur tot 14.45 uur in de school aanwezig om de foto's van de kinderen uit één gezin te maken. 
Als u daarvoor belangstelling heeft, kunt u tussen 14.15 en 14.45 uur naar school komen met de kinderen. Op eigen initiatief 
kunt u de kiekjes dus laten maken. Ook als er al een zoon/dochter van het gezin op het voortgezet onderwijs zit of nog niet 
schoolgaand is, kunt u de fotograaf met elkaar bezoeken. De Eshoek maakt alleen individuele foto’s en klassenfoto’s. 
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de klassenfoto gratis! Ook kunt u via in-
ternet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke bestellen. 
Denkt u aan de kleding van uw kind? Vrolijke felle kleuren komen mooi uit op een foto.  

DE CENTRALE EINDTOETS voor groep 8 
De verplichte centrale eindtoets voor alle leerlingen uit de groepen 8, van alle scholen in Nederland wordt afgenomen op 16, 17 
en 18 april. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen. Er zal gedurende drie dagdelen getoetst worden. 
De onderdelen taal en rekenen worden op de eerste twee dagen afgenomen. Wereldoriëntatie mag worden afgenomen. OBS de 
Eshoek heeft ervoor gekozen dit onderdeel wel af te nemen en wordt op de derde dag getoetst. De score op wereldoriëntatie 
wordt niet meegenomen in de uitslag op de eindtoets. 
De toets bevat iets minder opgaven vergeleken met voorgaande jaren. Volgens Cito draagt dit bij tot een zo toegankelijk mogelij-
ke toets en gaat die vermindering van opgaven niet te koste van de betrouwbaarheid. 
De toets kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van ons schooladvies 
verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld. De uitslag van de Cito-toets wordt medio mei ver-
wacht. We wensen allen veel succes.  

Naar de schoolarts  
Tijdens de hele basisschoolperiode gaat uw kind twee keer naar de schoolarts. De eerste keer is in groep 2, de tweede keer in 
groep 7. Op dit moment bezoekt de schoolarts De Eshoek, voor de groep 2 kinderen. 
Wat gebeurt er precies tijdens die schoolartsbezoeken? In groep 2 krijgen kinderen een oproep voor een consult bij de school-
arts. Dat bezoekje moet u zien als een voortzetting van de bezoeken aan het consultatiebureau in de baby- en peutertijd. De 
schoolarts controleert lengte en gewicht, let op de spraak, houding en motoriek, controleert of uw kind goed hoort en ziet en 
gaat meestal na of uw kind mogelijk kleurenblind is. Ook vraagt de schoolarts van tevoren bij de ouders allerlei informatie op 
over gedrag, ontwikkeling en eventuele problemen.  

Soms krijgt uw kind een uitnodiging om een extra keer naar de schoolarts te komen, bijvoorbeeld als de schoolarts het gewicht 
of de groei van uw kind extra in de gaten wil houden. Ook een ogentest of gehoortest die in groep 2 niet helemaal goed ging, 
kan bijvoorbeeld in groep 3 nog een keertje worden overgedaan. 
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Kalenderoverzicht april 2019 

De website, de virtuele etalage, 
van onze school.  

Met als doel het informeren van  

ouder(s)/verzorger(s) of  

andere belangstellenden. 

www.eshoek.nl 

De juiste  
informatie op het 
juiste moment 

Neem daarom regelmatig 
een kijkje op  

 
www.eshoek.nl 

 

 

 

De maand April eindigt met de meivakantie.  

Deze vakantie wordt verlengd met 1 dag. Op maandag 6 mei zijn de  

kinderen ook nog vrij. Het team heeft dan een zogenaamde margedag. 

We zien alle kinderen dus graag weer op dinsdag 7 mei om half 9.  


