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De zomer staat voor de deur. Langzamerhand dromen we over onze naderende vakantieplannen. 
Weer bijna een schooljaar voorbij, weer de laatste fase van het jaar, weer de zomervakantie en 
weer de oriëntatie op het nieuwe schooljaar.  

Nog twee weken te gaan, weken waarin onze to-do-lijstjes soms wel langer lijken dan normaal. 
We werken naar het einde van een schooljaar toe, noem het gerust een deadline. Zaken worden 
afgerond, plannen geëvalueerd en tegelijkertijd kijken we alweer vooruit naar de start van het 
nieuwe schooljaar. De schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 is klaar. Ook zijn de nieuwe plan-
nen voor de periode 2019 t/m 2023 vastgesteld en omschreven in het schoolplan. Alles wordt zo 
langzamerhand gepubliceerd op de website. Als u iets wilt weten of iets zoekt is dat de plaats 
waar van alles is te vinden………. www.eshoek.nl 
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Laatste schooldag 
Op de laatste schooldag  worden alle kin-
deren vermaakt met spelletjes en een 
sportprogramma.  Alle kinderen zijn  

             vrijdagmiddag 12 juli  

                    om 12.00 uur  

Methode natuur en techniek 
De Eshoek is toe aan een nieuwe methode voor natuur en 
techniek. Al meerdere jaren wordt er gewerkt met de methode 
Leefwereld. Deze methode is afgeschreven en voldoet niet 
meer aan de eisen van De Eshoek.  
Het actieteam zaakvakken heeft onderzoek gedaan naar ver-
schillende methodes voor natuur en techniek en enkele lessen 
hieruit gegeven in de groepen. De keuze is gevallen op de me-
thode Naut van Malmberg.  
De methode heeft interessante onderwerpen en digibordsoftware met duidelijke uitlegfilmpjes.  
Er wordt gewerkt aan de 21ste-eeuwse vaardigheden en de 
methode biedt de mogelijkheid tot coöperatief - 
en thematisch werken. Wij kijken er naar uit om hier volgend 
schooljaar met de kinderen mee te star-
ten. 

 

Wilt u  iets weten? 

Vraag het ons 

Nieuwe leerlingen 
In de maand juli verwelkomen we geen nieuwe leer-
lingen.  We kunnen alvast vermelden dat we  met 
ingang van het nieuwe schooljaar een aantal nieuwe 
leerlingen ontmoeten: 
Tess groep 3a 
Mare groep 5 
Famke groep 5 
Daan groep 5 
Max groep 6b 
Teun groep 8a 

Vanaf 26 augustus is de 

kalender in Mijnschoolinfo 

weer gevuld.  



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:  Staal, de nieuwe taalmethode 
Komend schooljaar gaan de groepen 4 t/m 8 op De Eshoek werken met een nieuwe taal- en spellingmethode. We hebben geko-
zen voor de methode STAAL. 

In deze taalmethode wordt gewerkt met thema’s, elk leerjaar worden acht thema’s aangeboden. De eerste twee weken van een 
thema doen de kinderen kennis op. Deze kennis verwerken ze in de derde week in een eigen eindproduct: een presentatie of 
publicatie zoals bijvoorbeeld een krantenartikel of sportverslag. Hierdoor leren ze stap voor stap presenteren, wat een belangrij-
ke vaardigheid is in de huidige maatschappij. Ook biedt het maken van een eindproduct veel mogelijkheden om samen te wer-
ken. In de vierde week volgt de toets. Verder maakt deze methode gebruik van bronnen, teksten en foto’s die de kinderen ook in 
het dagelijks leven tegen kunnen komen, hierdoor krijgen de taallessen meer betekenis. 

De spellinglessen van deze methode hebben een vast ritme: regels herhalen, uitleggen en voordoen, een oefendictee, nabespre-
ken en zelfstandig werken. STAAL is de eerste methode waarbij grammatica gecombineerd wordt met spelling in plaats van met 
taal. Dit is handig omdat kennis van woordsoorten en zinsdelen nodig is om woorden goed te kunnen schrijven. Elke derde les 
van de week is daarom een grammatica les. In groep 3 wordt na de kerstvakantie gestart met de spellinglessen. 

Voetbalkampioenen 
In de nieuwsbrief van juni hebt u kunnen lezen dat onze voetbaltoppers 
uit groep 8 mee mochten doen aan de landelijke finale in Zeist. We zijn 
hier enorm trots op! Nog nooit heeft een voetbalteam van De Eshoek de 
landelijke finale gehaald. 
Onderstaand artikel stond in het Dagblad van het Noorden. 
 
Vergeet Ajax, Liverpool of Barcelona. De echte voetbalkampioenen ko-
men uit Annen. Het jongensteam van openbare basisschool De Eshoek 
uit Annen is in Zeist Nederlands kampioen schoolvoetbal geworden. Met 
vijf andere teams, dat wel. 
 
Na gemeentelijk, rayon en Noord-Nederland kampioen te zijn gewor-
den, moest nu afgereisd worden naar Zeist om tegen de andere 5 
kampioenen van KNVB districten te voetballen voor het kampioen-
schap van Nederland. 
De fut leek er echter uit bij de Drentse jongens.  Na 2 poulewedstrij-
den zonder overwinning kwamen de weergoden in actie. Een wolk-
breuk van een uur gevolg door lange tijd heftige regen en af en toe 
onweer zorgde voor een onbespeelbare grasmat. De organisatie kon 
niets anders dan voor het eerst in de historie van het schoolvoetbal de 
wedstrijden te staken. 
Er werd voor de oplossing gekozen om alle 6 
ploegen dit jaar Nederlands kampioen school-
voetbal te maken.  De vreugde bij de voetbal-
lers uit Annen was er niet minder om. 

Leerlingenraad 
De rommelmarkt van vrijdag 
21 juni, georganiseerd door 
de leerlingenraad van De Es-
hoek was een succes. De leer-
lingenraad heeft voor het 
goede doel: Het Ouderen-

fonds  € 167,20 opgehaald. Dit bedrag wordt overge-
maakt aan het ouderenfonds. Wij als Eshoek willen de 
leerlingenraad en voor de hulp van de ouderraad be-
danken.  

 

     Heeft u een vraag? 

Stel die ons 
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Nieuwe schrijfmethode 
Met ingang van volgend schooljaar krijgt De Eshoek een nieuwe schrijfmethode.  
 
Schrijven is belangrijk bij de ontwikkeling van meerdere vaardigheden. Hierbij moet je denken aan concentratie, geheugen, 
oplettendheid en organiseren. Het is in feite een voorloper of een ondersteuning van het leren. Het is de essentiële motori-
sche ontwikkeling die het schrijven vraagt, die de kinderen helpt om aangereikte materialen van de lessen te kunnen ont-
houden. 
Schrijven speelt een belangrijk rol bij het coördineren van spierbewegingen en ontwikkelt de fijne motoriek. Het schrijven 
vraagt een coördinatie van armen, handen en vingers om moeilijke bewegingen uit te voeren. En de hersenen krijgen hier-
voor meerdere signalen aangereikt. Het kan worden vergeleken met het strikken van je schoenveters.  
Naarmate de kinderen het schrijven steeds beter beheersen, kunnen ze zich beter concentreren op hun werk, zonder zich 
zorgen te maken over de vorm van de letters. 
 
We hebben gekozen voor de schrijfmethode 'Aan Boord' 
 
Bij de kleuters is er aandacht voor het stempelen, letterherkenning en de pengreep.  
In groep 3 gaan de kinderen aan de slag met nieuwe letters en in groep 4 leren ze de nieuwe 
hoofdletters. 
In de midden- en bovenbouw krijgen de leerlingen alleen ander schrijfmateriaal. 
In het schooljaar 2020-2021 gaat groep 5 de nieuwe methode toepassen.  

In de schoolbanken 
Juf Nita  heeft de afgelopen  twee jaar een 
studie gevolgd:  Master Educational Needs 
specialisatie begaafdheid. 
De vele studie uren zijn afgelopen week be-
loond met een prachtig diploma! We zijn 
trots op deze prestatie en willen haar daarmee van harte feli-
citeren. Juf Nita zal haar studie gebruiken  tijdens haar lessen 
in de Levelgroep.  

Gevonden voorwerpen 
Alle spullen die wij na schooltijd vinden, wor-
den in de gevonden voorwerpen bak gelegd. 
Maandag 11 juli worden alle gevonden voor-
werpen van de afgelopen maanden op de 
tribune uitgestald. Zou u willen kijken of er 
iets van uw kind bij ligt? 
Wanneer de spullen niet worden opgehaald, gaan ze naar een 
goed doel. Het nieuwe schooljaar starten we met een lege bak.  

Musical groep 8 groot succes 
Genoten hebben we allemaal van de afscheidsmusical van de kinderen van groep 
8, “GEWOON SUPER”. Een musical over een supermarkt , waar het leek alsof de 
tijd daar een beetje heeft stilgestaan. Uiteindelijk bleek de tijd geen rol te spelen. 
Je moet namelijk gewoon zijn wie je bent. Want dat is super. Gewoon super. 
Het is dan ook super dat wij voor zo’n optreden gebruik kunnen maken van het 
dorpshuis, het toneel en we altijd warm ontvangen worden door het personeel 
van De Sportsbar. Ook die dingen zijn ‘Gewoon Super’.  

Tot ziens schooljaar 2018-2019 
We wensen iedereen nog een gezellige, laatste periode op school in de vertrouwde klas. Dat geldt vooral voor de leerlingen van 
groep 8. Voor deze kinderen was het een bijzonder jaar. Deze leerlingen maken een heel proces door. Ze zijn binnen gekomen 
als ukkies en verlaten de school als beginnende puber. Straks maken onze achtstegroepers de overstap naar het voortgezet on-
derwijs; hooggespannen verwachtingen, opwinding over het enorme avontuur en misschien wel angst voor de grote wereld bui-
ten de bekende basisschool.  We hopen dat ‘onze’ kinderen voldoende zijn voorbereid om de sprong te maken en hopen dat ze 
snel een plek weten te verwerven op de nieuwe school.   

De leerlingen van groep 8 nemen afscheid van De Eshoek op woensdag 10 juli. Overdag van alle leerlingen en 's avonds van de 
leerkrachten en De Eshoek. De ouders en leerlingen ontvangen over dit afscheid een aparte mailing.  
 
Als de achtste groepers woensdag dan zijn uitgezwaaid, breekt voor hen de zomervakantie aan. Twee extra vrije dagen worden 
de kinderen van harte gegund, na deze drukke periode. Wij wensen onze kanjers een enorm leuke middelbare school tijd. En we 
hopen dat ze nog eens langs komen voor een plaatje of een praatje. 

Omdat groep 8 donderdag 11 juli plaats vrij maakt, geeft ons dat de mogelijkheid om die dag kennis te maken met de nieuwe 
klas en/of leerkracht. We gaan dan een moment de situatie creëren zoals die na de zomervakantie zal ontstaan.   



BEDANKT! Een fijn schooljaar wordt afgesloten, die te danken is aan ieders inzet en betrokkenheid. Een team dat elke dag 
paraat staat om samen met de leerlingen er een leerzame en ontspannen dag van te maken. Bij allerlei lesactiviteiten, uitstap-
jes en feestelijkheden bleek de hulp van ouders onmisbaar. Voor die ondersteuning zijn de leerkrachten en kinderen de bereid-
willige ouders meer dan dankbaar. Een extra woord van dank richten we graag aan de klassenouders, het LOT-team, het team 
van vrijwilligers van de pleindienst, de verkeersouders, ouderraadsleden en medezeggenschapsraadsleden. Zij steken heel veel 
tijd en energie in de dagelijkse schoolzaken en activiteiten. Heel veel dank daarvoor. We hopen dat een ieder zich verheugt op 
de vrijheid van 6 weken vakantie. Een fijne vakantie gewenst, geniet met volle teugen, tank bij en zorg voor een veilige terug-
komst op maandagochtend 26 augustus om half 9. Geniet allen van een welverdiende vakantie.  

Afscheid 
Aan het eind van het schooljaar ‘moeten’ we helaas ook afscheid van personeelsleden nemen.  

Juf Lianne Schuiling zegt De Eshoek gedag. Zij heeft gedurende dit schooljaar zich ingezet bij de kleutergroepen en dan voorna-
melijk in Het Konijnenhol en De Vlindertuin. Met veel plezier hebben we dit schooljaar samengewerkt. We wensen haar alle 
succes en veel plezier op de basisschool in Gieten, waar Lianne haar carrière zal voortzetten. 

Juf Maaike van Kesteren heeft dit schooljaar leerlingen met een zorgbehoefte begeleid. Daarnaast heeft ze vanwege haar eigen 
initiatief en betrokkenheid vele klussen verricht binnen De Eshoek. We wensen haar alle succes en veel plezier met de Wiskun-
de opleiding, waar Maaike mee start na de zomervakantie. 

Een dan vertrekt juf Esmé Hartlief na een werkzame periode van 18 jaar aan De Eshoek. Zij heeft ervoor gekozen om vanaf vol-
gend schooljaar eens in de keuken van de gemeente Tynaarlo en Haren te gaan kijken.  We willen Esmé bedanken voor de 
mooie tijd die we met haar hebben gehad. De samenwerking was altijd prettig, we hebben met haar fijne dingen meegemaakt, 
fraaie resultaten geboekt en mooie ontwikkelingen doorgemaakt. We hebben genoten van haar inzet, begrip en wijsheid. We 
wensen Esmé veel succes bij je volgende stap. 


