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Het is volop lente! Dat betekent langere dagen, beter weer en meer naar buiten toe. Na de 

heerlijke meivakantie beginnen we dan ook weer fris en fruitig aan een nieuwe periode. Een 

korte periode tot aan de Hemelvaart- en Pinkstervakantie. In deze korte periode maken we een 

begin met het afnemen van de cito toetsen. 

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  

11 juni  2019 

Inleiding 

Schoolzwemmen 

Streetwise 

MR 

Werkgroep zorg 

Nieuwe leerlingen 

Volleybaltoernooi 

Uitje groep 6a 

Pokemon kaarten 

Vakantierooster 

Posters in de school 

Typecursus 

Paasbazar 

Rapport 

Voetbalkampioenen 

Agenda 

MR vacature 

Hemelvaart- en Pinksterva-

kantie 

Schoolzwemmen 2019 
Dit jaar worden voor de drieëntwintigste keer de schoolzwemwedstrijden voor alle basisscholen 
uit de gemeente Aa en Hunze gehouden. De wedstrijden worden evenals voorgaande jaren 
weer georganiseerd door de zwemvereniging ZZG De Boskikkers. De gemeentelijke schoolzwem 
wedstrijd wordt gehouden op woensdag 22 mei a.s. in het openluchtzwembad ‘Zwanemeer' in 
Gieten. De aanvang is om 13.30 uur, het bad is om 13.00 uur open. 
 
Alle kinderen kunnen meedoen, ze moeten uiteraard wel in het bezit zijn van een zwemdiplo-
ma. Er wordt één keer 25 meter schoolslag gezwommen. Voor de pauze de schoolslag en na de 
pauze de estafette. De jongens en de meisjes zwemmen afzonderlijk per groep tegen elkaar. Er 
wordt op tijd gezwommen. De snelste drie jongens en meisjes per groep winnen een medaille. 
Tevens is er voor iedere deelnemer een herinnering. Aan het einde van de wedstrijd vindt er 
een swim-off plaats. Een swim-off team bestaat uit 6 jongens en meisjes uit de groepen 3-4, 5-6 
en 7-8 met als inzet een grote wisselbeker. De eerste drie teams ontvangen een fraaie beker. 
De Eshoek maakt ter plaatse het estafette team. Via Mijn Schoolinfo heeft u uw kind reeds kun-
nen opgeven.  Dit had voor 1 mei gemoeten.  

MR 
Op woensdag 25 april is de MR bijeengeweest. Tijdens deze vergadering is het definitieve inspectierapport besproken. Het rap-
port wordt op de website van de school geplaatst. Verder is de voortgang van de verschillende actieplannen besproken. Ook is 
er is advies gevraagd aan de MR over het maken van een plan van aanpak RI&E. De vakantie- en margedagen zijn besproken en 
de MR is akkoord. Tot slot heeft de MR getekend voor de benoeming van een preventiemedewerker voor basisschool 
de Eshoek. Mariska Raven-Damveld zal deze functie gaan vervullen. Een preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken: 
1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. 
2. Het adviseren en nauw samenwerken met de Arbo deskundigen en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 
over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.   
3. Het (mede) uitvoeren van Arbo-maatregelen.   
De volgende MR-vergadering is op donderdag 20 juni. Dit is de laatste vergadering van het schooljaar.   
Voor vragen kunt u mailen naar: mr.eshoek@primah.org.    

Streetwise programma groep 1 t/m 8 
De ANWB heeft een praktisch lesprogramma Streetwise ontwikkeld voor 
het basisonderwijs. Omdat met name kinderen een kwetsbare groep is in 
het verkeer, heeft de ANWB zeven modules passend bij de leeftijd en ont-
wikkelfase van de leerlingen opgebouwd.  
Op dinsdag 14 mei en donderdag 16 mei gaan we praktisch en interactief 
deze verkeersvaardigheden trainen met de kinderen. 
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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:  Heimwee geschreven door onze specialist gedrag Mariska Raven. 

 
Theorie achter heimwee  
Heimwee wordt gezien als een kinderkwaal, terwijl het een veelvoorkomend verschijnsel is, zegt psycholoog Miranda van Tilburg. 
Van Tilburg, werkzaam aan de universiteit van North Carolina, is een van de weinige heimwee-onderzoekers ter wereld.  
Amerikaans onderzoek wijst uit dat ruim 80 procent van de kinderen tijdens zomerkampen heimwee heeft, bij 6 tot 9 procent is 
het ernstig. Bij kinderen uit heimwee zich vaak in:  
 Veel huilen  
 Terugtrekken uit de groep  
 Misselijkheid en buikpijnklachten  
 Gedragsverandering; gewelddadig, vervelend  
 
Weggaan van huis moet een kind leren, zegt Van Tilburg, en daar moet je het kind mee helpen. 'Hoe vaker ze het doen, hoe be-
ter het meestal gaat.'  
Door van huis te gaan, in een andere omgeving te komen en met andere gebruiken in aanraking te komen, leert het kind om te 
gaan met veranderingen in zijn of haar omgeving. Iets waar het kind bij het ouder worden veel baat bij kan hebben. Weggaan uit 
je vertrouwde omgeving is ook iets dat kinderen moeten leren, gewoon door het te ervaren.  
 
Hoe om te gaan met heimwee, vanuit de theorie  
Heimweetips zijn: doorzetten, veel oefenen (niet alleen logeren als het functie heeft als ouders bv moeten werken, maar omdat 
het leuk is) en afleiding zoeken.   
Voor ouders gelden twee hoofdregels:  
Ten eerste: nooit vooraf aangeven dat je je kind tussentijds kunt ophalen. Als je dat vooraf afspreekt, ontneem je een kind de 
zekerheid dat het heus gaat lukken, zegt Van Tilburg.   
Ten tweede: niet voortdurend bellen en sms'en. 'Als kinderen heimwee hebben, denken ze steeds aan thuis en als thuis dan belt, 
ontploft dat gevoel. Bel niet langer dan 5 minuten en praat vooral niet over thuis.'  
  
Wat ook kan helpen is:  
 Spullen meebrengen van thuis kan ook helpen. 'Beddengoed en pyjama vooral niet wassen, zodat die nog een beetje naar 

huis ruiken.' Vertrouwde spulletjes kunnen heimwee verzachten. Slaapt het kind thuis altijd met een bepaalde knuffel dan 
mag die ook mee op kamp.  

 Een kind voorbereiden op de afwezigheid is effectief. 'Heimwee ontstaat vaak als je inactief wordt. Bespreek met een kind 
hoe het kind afleiding kan zoeken.'   

 Foto’s van ouders, broertjes en zusjes kunnen vaak helpen bij gevoelens van heimwee. Maar wanneer het kind op dat mo-
ment geen last heeft van heimwee kunnen foto’s ook gevoelens van heimwee uitlokken. Het beste kunnen deze foto’s aan 
een volwassene gegeven worden, zodat ze erbij gepakt kunnen worden wanneer het kind daar behoefte aan heeft.  

 Even wat persoonlijke aandacht helpt vaak ook. Degene waar het kind logeert kan een gesprek met het kind aangaan en 
het laten vertellen waarom het heimwee heeft. Dit werkt vaak enorm bevrijdend.  

 Voor oudere kinderen kan het ook werken om een dagboek mee te nemen en daarin te schrijven wanneer het last heeft 
van heimwee.  

 Ouders kunnen met hun kind vooraf de omgeving gaan verkennen. De accommodatie opzoeken, er een rondje lopen etc.   
 
Laat kinderen vooral meedenken.  

 
Wanneer kinderen wat ouder worden willen ze zelf vaak ook iets doen aan hun 
gevoelens van heimwee. Laat het kind dan ook meedenken over manieren om 
heimwee tegen te gaan of om ermee om te gaan. Op welke momenten krijgt het 
last van heimwee, ’s avonds in bed of juist tijdens het eten? Bedenk voor deze mo-
menten dan samen een oplossing.  
Daarnaast is het goed om te laten merken (bespreken met kinderen en de klas) dat 
heimwee heel normaal is en er over gesproken mag/kan worden.                                                     
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Wilt u  iets weten? 

Vraag het ons 

Nieuwe leerlingen 
In de maand mei verwelkomen    
we weer een aantal nieuwe       
kleuters. Mick, Lizenoor en Joes 
hebben een stoeltje gevonden in 
het Konijnenhol. 

Emily gaat voortaan spelen met de 
kinderen uit de Vlindertuin. 

We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd op De Eshoek! 

 
 

Volleybaltoernooi groepen 5 t/m 8 

Vrijdag 17 mei hebben de groepen 5 t/m 8 een volleybal-

toernooi. Dit volleybaltoernooi vindt plaats onder schooltijd, 

in de sporthal.  

Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 moeten deze dag gym-

kleding en schoenen mee naar school nemen.  

Groep 6a naar KPN 
Vrijdag 5 april heeft groep 6a een uitstapje gehad naar het kan-
toor van KPN in Groningen. Hier hebben we deelgenomen aan 
het programma "School of Code".  
Na een hartelijk ontvangst en een uitgebreide instruc-
tie werden de kinderen aan het werk gezet met het program-
meren van een zelfbedacht computerspelletje. Middels het pro-
gramma Scratch werden de leukste spellen ontworpen. 
Tussen het programmeren door kregen we een rondleiding 
over de afdeling en werd ons een heerlijke lunch aangebo-
den. Na deze leuke en leerzame dag keerden de kinderen tevre-
den weer terug naar school. 
Om het programmeren nog voort te zetten hebben we de ko-
mende weken heuse Ozobots (programmeerbare robots) in de 
groep, waar de kinderen hun 'skills' verder op uit kunnen oefe-
nen. 

Pokemon kaarten op school 
Sinds enkele maanden zien wij weer veel Pokemon kaar-
ten op school. De kinderen zijn hier erg druk mee.  
Helaas gaat het bekijken en ruilen van deze kaarten ten 
koste van de lessen op school. Kinderen komen te laat in 
de klas, tijdens de lessen worden er kaarten doorgegeven 
en er verdwijnen kaarten. U begrijpt dat hier veel onnodi-
ge lestijd mee verloren gaat.  
We zouden het fijn vinden wanneer de kaarten na de mei-
vakantie thuis blijven.   

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   

Extra vrije dagen in het nieuwe school-

jaar  

woensdag  02-10-2019 

donderdag  07-11-2019 

maandag  09-12-2019 

vrijdag  14-02-2020 

dinsdag  02-06-2020 

De nieuwe posters in de gangen bevatten de volgende tekst: 

Extra vrije middag i.v.m.  

sport– en spelweek op  

woensdag 20 mei 2020,  

vanaf 12.00 uur  
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Typecursus groep 6 en 7  
Leerlingen uit groep 6 en 7 kunnen volgend schooljaar in groepsverband leren typen. Bij voldoende 
aanmeldingen gaat op onze school vanaf woensdag 9 oktober 2019 om 14:15 uur de klassikale type-
cursus van de Typetuin van start. De leerlingen leren met 10 vingers blind  typen, onder begeleiding 
van een ervaren type-coach. De ouders van de leerlingen van de groepen 6 en 7 ontvangen binnen-
kort een uitnodiging via Mijn Schoolinfo, voor de inschrijving van uw zoon/dochter.  
Wilt u alvast meer info, ga dan naar www.typetuin.nl.   

Paasbazar 
We kunnen terugkijken op een gezellige en goed bezochte Paasbazar. Van de kinderen kregen we enthousiaste verhalen terug, 
waren velen trots op de cadeaus en hebben ze genoten van de verschillende spelletjes. 
Geweldig om te zien hoe we er samen een mooie activiteit van hebben gemaakt. 
Aan al die leerkrachten, ouders en vrijwilligers die het mogelijk maakten: heel veel dank! 
 
Wie is er nog in de prijzen gevallen? 
Bij het spijkerbroek hangen : 
1ste plaats Lieke Hoogeveen 
2de plaats Julia van Vugt 
3de plaats Muzit Rezene Hagos 
 
Sjoelen 
1ste bij de jeugd Lars Hogenberg 
1ste bij de volwassenen Edwin Themmen 
Thijs Valkenburg heeft gewonnen met eitjes raden 
 
De hoofdprijs bij het rad ging naar Julian Hegge 

Rapporten inleveren 
Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8  
hebben in februari hun eerste rap-
port  van dit schooljaar  mee naar 
huis gekregen.  
Graag zouden wij alle rapporten 
weer op school willen zien. 
Eind juni 2019 ontvangen alle kin-
deren hun tweede rapport van dit 
schooljaar. 

Agenda voor de maand mei 

Voetbalkampioenen! 
De jongens uit groep 8 hebben 10 april meegedaan 
aan het voetbaltoernooi van de gemeente Aa en Hun- ze.  
Zij hebben dit toernooi gewonnen! Na de eerste plaats bij 
de gemeentelijke wedstrijden mogen ze nu tijdens de re-
giofinale laten zien wat ze waard zijn.  
 

datum groep activiteit 

06-05-2019 alle Margedag 

08-05-2019 1/2 a De Molenmuis 

09-05-2019 1/2 b en 1/2 c De Molenmuis 

13-05-2019 7a en 7b Gastlessen De Bever in Drenthe 

13-05-2019 op afspraak Spreekuur jeugdverpleegkundige 

14-05-2019 alle Streetwise, verkeersactiviteiten 

15-05-2019 7a en 7b Praktisch verkeersexamen 

16-05-2019 alle Streetwise, verkeersactiviteiten 

16-05-2019 5b/6b en 6a Muziekactiviteit Windkracht 

17-05-2019 alle Luizen OpsporingsTeam 

17-05-2019 5 t/m 8 Volleybaltoernooi (gymkleding mee) 

22-05-2019 indien opgegeven Schoolzwemwedstrijden 

24-05-2019 1/2 c,  3a en 3b Maandsluiting 

vanaf 22 mei 3 t/m 7 CITO toetsen 

29-05-2019 alle Margemiddag + aansluitend vakantie 
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                                 VACATURE: MR-lid 
 
                          Enthousiaste ouder gezocht  
 
              Voor het volgende schooljaar is de medezeggenschap (MR)  
        van De Eshoek op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding.  
 
 

Wat is de MR?  
De MR van De Eshoek bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. Ze praten en denken mee over de inhoud en de uitvoering 
van het onderwijs op school. Zie ook www.eshoek.nl  
 
Wat doet de MR? 
De MR is gesprekspartner van de schoolleiding over alle schoolaangelegenheden. Op een aantal terreinen heeft de MR in-
stemmingsrecht en adviesrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht en kan voorstellen doen. Is de MR voor u de juiste ma-
nier om als ouder mee te praten over de gang van zaken? Heeft u tijd, energie en enthousiasme om actief deel te nemen aan 
de vergaderingen en constructief mee te denken over bijvoorbeeld de leerlingenaantallen, de ouder- en leerlingenparticipa-
tie, de formatie en schoolontwikkelingen? Geef u dan op als MR-lid. Concreet betekent dit dat u zich vanaf heden tot  
1 juni kunt aanmelden als kandidaat via mr.eshoek@primah.org  
Naast een korte inhoudelijke motivatie, graag ook in de mail aangeven in welke klas uw kind(eren) zit(ten).  
 
Bij meer dan één kandidaat, wordt er contact met u opgenomen en het proces inzake verkiezingen uitgelegd. Het nieuwe lid 
wordt met ingang van schooljaar 2019/2020 benoemd voor de duur van drie jaren.  

Op woensdag 29 mei, begint voor de leerlingen de vakantie om 12 uur, vanwege de sport-en spel-

weekactiviteiten voor de kinderen. Vanaf 12 uur zijn dus alle leerlingen vrij. Er wordt op school die 

dag NIET geluncht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend volgt de hemelvaart– en pinkstervakantie t/m 

maandag 10 juni (2e Pinksterdag).  

We zien alle kinderen graag terug op dinsdag 11 juni. 

 

    MEI 2019 


