
obs De Eshoek 

Molenakkers 30 

9468 BM Annen 

0592-271316 

eshoek@primah.org 

www.eshoek.nl 

 

In deze nieuwsbrief vindt u allerlei informatie over de laatste schoolperiode. We zijn erg trots op 
onze sporters van De Eshoek en willen u dit graag laten weten. Nieuw in deze nieuwsbrief is de 
complimenten muur. Ook informeren wij u graag over de nieuw te vormen groepen in het ko-
mend schooljaar. 

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op  
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Schoolreizen 2019 
Klaar voor het avontuur! Het schoolreisje is elk jaar weer een hoog-
tepunt voor alle kinderen. Een dag waarbij ze zich kunnen uitleven 
en vermaken. Ook voor de begeleiders hoort deze dag (dagen) een 
uitje te zijn. De leerkrachten en vrijwilligers zijn druk met de organi-
satie van de schoolreisjes en hopen op een onvergetelijke dag voor 
alle aanwezigen. 
We zetten nog even voor u op een rijtje welke groep wanneer op schoolreis gaat.  

De kleuters hebben 20 juni het bosfeest. 
De groepen 3 gaan 3 juli naar Leek. 
Groep 4 gaat  25 juni naar Assen. 
De groepen 5 en 6 gaan 3 juli naar Appelscha 
De groepen 7 gaan 13 en 14 juni naar Ellertshaar. 
De groepen 8 gaan 12, 13 en 14 juni naar Ameland. 

Via Mijn Schoolinfo ontvangt u meer informatie over de schoolreis van uw kind.  

Wilt u  iets 

weten? 

Vraag het ons 

Nieuwe groepen in het nieuwe schooljaar 2019-2020 
In week 21 zijn er verschillende informatieavonden geweest voor de ouders van de kinderen uit 
de groepen 1-2, 3, 5 en 6. 
Komend schooljaar gaat er namelijk het een en ander veranderen. Vanwege de krimp verdwijnt 
er een kleuterklas. In het nieuwe schooljaar starten we daarom met 2 kleuterklassen. Dat bete-
kent dat de kinderen uit het Eendennest verdeeld gaan worden over de Vlindertuin en het Konij-
nenhol. De kleuters van de groepen 2 komen in een groep 3 en een combinatiegroep 3-4. Dat 
betekent ook dat de huidige groepen 3 opnieuw verdeeld worden.  Een deel van de kinderen uit 
groep 3 komt in de combigroep 3-4. De overige leerlingen gaan naar een hele groep 4.  
In het schooljaar 2017-2018 werd wegens de vele verhuizingen, groep 4 erg groot. Deze groep 4 
is destijds gesplitst in 2 kleine groepen 4: groep 4a en groep 4c. Daar hebben we dit schooljaar 
ook nog van mogen profiteren.  Komend schooljaar komt hier echter verandering  in. Van de drie 
groepen 5; groep 5a, groep 5b en groep 5c, maken we 2 groepen 6.  Dit betekent dat ook groep 
6a en groep 6b gehusseld gaan worden en hieruit komen 2 nieuwe groepen 7. Alle ouders zijn 
tijdens de informatieavond geïnformeerd.  In de klassen is een sociogram gemaakt. Ouders en 
kinderen hebben kunnen aangeven bij welk vriendje of vriendinnetje zij graag in de klas  zouden 
willen komen.  De betrokken leerkrachten, de Intern Begeleider, specialist gedrag en de directie  
hebben overleg gehad en de groepen opnieuw samengesteld. Het streven is op 12 juni de ouders 
te informeren over de nieuwe groepssamenstelling.  
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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:  Dyscalculie 

Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn. ‘Dys’ betekent slecht in het Grieks en ‘calculie’ komt van ‘calculare’, dat in 
het Latijn rekenen betekent. Dyscalculie betekent dus letterlijk ‘slecht kunnen rekenen’. 
 
Dyscalculie is een rekenstoornis, waarbij iemand een hardnekkig probleem heeft met het aanleren en automatiseren van tel- en 
rekenhandelingen. Ook is het inzicht in getallen beperkt en verloopt de koppeling van getallen aan woorden maar moeizaam. 
 
“Je kunt het leren rekenen zien als een soort toren van blokken. De onderste bouwstenen zijn de getallen, daarboven komen de 
blokjes met de rekensommetjes en daarboven komen weer de blokjes met de moeilijkere taakjes, zoals bijvoorbeeld klokkijken 
of met geld rekenen. Als die onderste bouwstenen, de getallen, niet stevig genoeg zijn, dan staat de hele (reken)
toren wankel.” (Uitleg aan kinderen door het RID). 
 
Voordat je kunt spreken van dyscalculie zal er een onderzoek gedaan moeten worden, hierbij is onder meer van 
belang: 
- De ernst van het rekenprobleem  
- Het effect van geboden hulp (hardnekkigheid van het probleem)  
- Uitsluiten van andere oorzaken 
 
Na onderzoek en constatering van dyscalculie kan er gekozen worden voor externe behandeling. Ook op school 
en thuis kan uw kind geholpen worden om de basisvaardigheden van het rekenen en het getalinzicht te verbete-
ren. Wat hierbij van groot belang is, is dat het zelfvertrouwen en de motivatie bij het rekenen bevorderd worden. 
Ervaringen met falen moeten doorbroken worden door kleine successen te boeken. Op deze manier kan het kind 
het zelfvertrouwen terugvinden. 

Nieuwe leerlingen 
In de maand juni verwelkomen we 
weer een aantal nieuwe kleuters. 
Roan, Nick en Joes. 
We wensen jullie allemaal een hele 
fijne tijd op De Eshoek! 
 

Voetbalkampioenen 
De jongens uit groep 8 voetbalden 
woensdag 22 mei de regiofinale van 
Drenthe. In Assen werd uitstekend 
gespeeld en de jongens kwamen 
daardoor in de finale. In deze finale 
speelden zij tegen een basisschool 
uit Assen. Deze wedstrijd werd ook 
gewonnen. Woensdag 5 juni was de 
finale noord in Jubbenga. De Eshoek 
speelde hier tegen scholen uit de drie noordelijke provincies en werden 
EERSTE!! Ze hebben het gewoon gedaan! Ze horen nu bij de zes beste 
teams van Nederland! Van harte gefeliciteerd allemaal. Nu staan voor 
woensdag a.s. de landelijke KNVB schoolvoetbalfinales op de KNVB cam-
pus in Zeist op het programma. We wensen het team en de coach 
Fokke alle succes. We zijn super trots op jullie.  

Complimenten muur 

Sinds de aanwezigheid van 6 

voetbaldoelen zorgt Vincent 

uit groep 6a dat deze doelen 

keurig netjes  in de hal komen 

te staan. Deze doelen passen 

maar op 1 manier in elkaar, dus enig ruimtelijk inzicht is 

vereist. Vincent, onze kapitein op de voetbaldoelen 

BEDANKT dat je deze klus zo geweldig uitvoert. 

Afgelopen maand was onze school luisvrij.  Hierbij wil-

len wij onze luizenpluizers bedanken die elke keer maar 

weer ‘even’ komen pluizen. Vrijwilligers BEDANKT. 

 

Heeft u een vraag? 

Stel die ons 
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Zwemkampioenen 
De Eshoek heeft zich volop gepresenteerd tijdens de 23ste editie van het schoolzwemmen in samenwerking met de gemeente 
AA en Hunze. De weersomstandigheden waren gunstig waardoor er weer hard werd gezwommen in Gieten. Hieronder de uit-
slagen: 
 25 meter schoolslag meisjes groep 3 

2 Lieke 
3 Nienke 

 25 meter schoolslag jongens groep 3 
1 Floran 
2 Tim 
5 Jesse 

 25 meter schoolslag jongens groep 4 
5 Julian 

 25 meter schoolslag  meisjes groep 5 
9 Lora 

 25 meter schoolslag  jongens groep 5 
1 Gertjan 
5 Stijn 
7 Pieter 

 25 meter schoolslag  meisjes groep 6 
2 Megan 
4 Jazz 
6 Sibelle 
7 Bente 

 25 meter schoolslag  jongens  groep 6 
4 Daan 
6 Kyan 
8 Sybe 
13 Florian 

 25 meter schoolslag  meisjes  groep 7 
5 Noa 
6 Annet 

 25 meter schoolslag  jongens  groep 7 
1 Ryan 
11 Harm 

 25 meter schoolslag  jongens  groep 8 
1 Pepijn 

 8 x 28 m vrije slag SWIMM OFF estafette 
2e prijs Florian, Gertjan, Megan, Ryan, Pepijn en Tim 

Nieuw schoolplan 
De Eshoek staat aan de start van een nieuwe schoolplanperiode (2019-2023). In dat nieuwe schoolplan worden  verwachtingen 
en wensen omschreven. Wij denken hierbij aan het onderwijskundig beleid, onze zorg voor leerlingen in samenwerking met 
ouders en professionalisering van ons team. De uitslagen van de tevredenheidsenquêtes van leerlingen, leerkrachten en ouders 
worden ook verwerkt. 
 
We hebben de klassenouders met een extra ouder per groep uitgenodigd om op maandagavond 17 juni de plannen van ouders 
(wat willen ouders, waarom willen ouders dat, hoe gaan we dat samen doen en wanneer?) met elkaar tijdens een Ouder-
platform, te bespreken. Daarnaast willen we in gesprek over de communicatie tussen ouder en school.  
Waarom een Ouderplatform? 

 Vergroten van de betrokkenheid van ouders. 

 Peilen van wat er onder ouders leeft. 

 Het Ouderplatform biedt gelegenheid tot stellen van vragen. 

 Het Ouderplatform biedt gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school (meningsvormende dialoog). 

 Het Ouderplatform is een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen.  
 
Samen met de leden van de medezeggenschapsraad, het managementteam en de directie, gaan we in gesprek. Wij zien het 
Ouderplatform als een ontmoetingsplek waar iets gebracht en gehaald kan worden. 

http://zwemcluburk.nl/uitslag-brevet-zwemmen-2015/


CITO Eindtoets groep 8 
De citotoets oftewel de CITO Eindtoets Basisonderwijs is een toets die de Nederlandse leerlingen in groep 8 krijgen, welke 
moet helpen om te beoordelen welk vervolgonderwijs het beste bij de leerling past. Er worden meerkeuzevragen afgenomen 
op de gebieden taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie.  
De score op de citotoets kan variëren tussen de 500 en 550 punten.  
Het advies betreffende de schoolkeuze wordt natuurlijk niet alleen op basis van de citotoets gegeven. De meningen van de 
leraar en de ouders spelen ook mee. Hier volgt een schema waarin staat welk advies vaak wordt gegeven, met welke score: 

501 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg 
522 - 527 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg 
528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (MAVO) 
530 - 535 - Gemengde/theoretische leerweg 
533 - 538 - Gemengde/theoretische leerweg en HAVO 
536 - 541 - Gemengde/theoretische leerweg en HAVO/VWO 
540 - 544 - HAVO/VWO 
545 - 550 - VWO 
 
Woensdag 8  mei zijn de Cito uitslagen van de eindtoets van groep 8 ontvangen. De uitslag van de Centrale Eindtoets is en 
blijft een bijzonder moment. Het landelijke gemiddelde was dit jaar 535,7 Vol trots kunnen wij u melden dat de kinderen van 
De Eshoek boven dit landelijk gemiddelde hebben gescoord.                         

Agenda voor de maand juni 

Afscheid meester Henk Boelens 

Vrijdag 14 juni is de laatste werkdag van meester Henk Boelens. In 1975 begon  
zijn werkzame leven in het basisonderwijs. Maar liefst 44 jaar heeft hij diverse  
functies bekleed in de omgeving van Annen. Van leerkracht, IB-er tot schooldirecteur 
en heeft in de groepen 3 t/m 8 les gegeven. Met vele leerlingen heeft hij een fijne relatie  
weten op te bouwen en vanuit die veiligheid de kinderen veel kunnen leren.   
Henk wist hoe hij zijn lessen moest aanpakken en aanbieden en daarbij kon hij met 
een grap en een grol de kinderen boeien. Meester Boelens had geen problemen met  
ordeverstoringen, voor hem was oogcontact met de leerling voldoende.   

Aan het einde van de schooldag zwaaien we Henk uit en vieren daarna met team  
en een aantal genodigden zijn afscheid. Daarna mag hij van een welverdiend pensioen  
genieten.  
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Vrijdagmiddag 21 juni organiseert de leerlingenraad een rommelmarkt. 

                                                               Komt u ook? 


