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Zoals aan alle leuke dingen, komt ook aan onze vakantie weer 

een einde. We zitten daarom weer klaar voor een nieuw 

schooljaar. Wij hopen dat u allemaal heeft kunnen genieten 

van mooie weken, zodat we met positieve energie een boei-

end schooljaar tegemoet gaan! Een jaar met nieuwe leerstof, 

een nieuwe juf of meester en soms zelfs met nieuwe kin-

deren in de klas.  

Eenmaal uitgerust hebben we weer zin in nieuwe uitdagingen 

en hebben we nieuwe ideeën. Onze plannen staan geschreven in het schoolplan voor de periode 

2019-2023. Elk jaar kijken we kritisch naar onszelf en gaan we na op welke manier we onze school 

nog kunnen verbeteren. Het schoolplan kunt u vinden op de website. Over deze verbeteringen 

kunt u regelmatig iets lezen in de nieuwsbrief of op de website van de school.   

Ook is de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 goed gekeurd en al geplaatst op de website. 

Zo’n gids geeft informatie over de school, maar bevat ook zaken van organisatorische aard en ver-

dere afspraken.      

Daarnaast is de website van de school de bron voor informatie. Wilt u iets weten, zoekt u een af-

spraak of bent u geïnteresseerd in Eshoek zaken, dan is www.eshoek.nl de plaats waar u 

moet zoeken. We wensen, mede namens de ouderraad en medezeggenschapsraad, alle leerlingen 

en hun ouders een plezierig en succesvol schooljaar toe.  

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 
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Vraag het ons 
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Vakantierooster 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 (zogenaamde margedagen): 

Woensdag 02-10-2019 

Donderdag 07-11-2019 

Maandag 09-12-2019 

Vrijdag 14-02-2020 

Dinsdag 02-06-2020 

ONZE SCHOOLTIJDEN  



 

Heeft u een vraag? 

Stel die ons 

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: Passend Onderwijs op De Eshoek 
 
Op De Eshoek houden we rekening met verschillen tussen leerlingen, willen we maatwerk leveren en geven we onderwijs dat 
aansluit bij ieders mogelijkheden of talenten. Daarmee proberen we te voldoen aan de definitie van Passend Onderwijs. Veilig-
heid, jezelf mogen zijn en vertrouwen zien we als basis voor de algehele ontwikkeling. Vanuit deze basisvisie vinden wij het be-
langrijk dat we aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Er wordt naar gestreefd om de mogelijkheden van ieder 
kind optimaal tot groei te laten komen. 
In de klassen is dit terug te zien aan het lesaanbod van de leerlingen. De leerkrachten maken in ons administratiesysteem Planb2 
verschillende leerroutes aan (zie schema) en plaatsen de leerlingen uit hun groep in een leerroute voor de vakgebieden Rekenen, 
Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Spelling.  
 
De meeste leerlingen zitten in de zogenaamde basisleerroute (3). Maar er zijn ook leerlingen die een langere uitleg nodig hebben 
om zich de leerstof eigen te maken en het meest leren als de leerstof nog een keer herhaald wordt (2). Soms is de leerstof zo las-
tig van een bepaald vak (of vakgebieden) voor een leerling, dat hij/zij een op een eigen programma gaat werken (1). Daarnaast 
zijn er leerlingen die juist minder gaan presteren als de uitleg te lang wordt. Deze groep leerlingen begrijpen de leerstof bij vrij 
weinig uitleg. Ze hebben juist behoefte aan wat moeilijkere, extra of andere opdrachten (4). Als de leerlingen behoefte hebben 
aan opdrachten van een hoger denkniveau, krijgen de leerlingen naar behoefte uitleg van leerkracht voor de reguliere leerstof. 
Deze groep leerlingen maakt minder van de reguliere leerstof en krijgt Levelwerk aangeboden (5). Voor iedere leerroute kan het 
aanbod per vakgebied verschillen.   
 
Leerroutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerkrachten delen deze informatie aangaande uw kind tijdens de oudergesprekken. De oudergesprekken vinden voor ieder-
een plaats aan het begin van het schooljaar, de zogenaamde startgesprekken. Hiermee bedoelen we het gesprek tussen ouder-
leerkracht-kind, aan de start van het schooljaar. Daarnaast kunt u op maat met de leerkrachten volgende oudergesprekken af-
spreken. 
De Werkgroep Zorg ondersteunen de leerkrachten zo nodig. Soms zal een lid van de Werkgroep Zorg aanwezig zijn bij een ouder-
gesprek. Dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Een enkele keer blijkt dat het onderwijs op De Eshoek niet passend is voor 
een leerling. Dan wordt er in overleg met ons PET (PrimAH Expertise Team) en evt. met hulp van externen naar een passende 
oplossing gezocht. 

Gymrooster 
Ook dit schooljaar geeft onze vakleerkracht gymnas-
tiek Patrick Beek twee gymlessen per week aan de 
kinderen van de groepen 3 t/m 8. Op deze dagen 
moeten de leerlingen een gymtas meenemen naar 
school. De gymtas bevat gymkleding en gymschoe-
nen.  
 
Daarnaast moeten de leerlingen van groep 6 t/m 8 
ook een handdoek meenemen, nodig voor na het 
douchen. De gymlessen vinden plaats in de sporthal 
of op de velden, vlakbij de school. Bij mooi weer 
wordt de gymles vervangen door een zwemactivi-
teit. 
 
In bijgevoegd rooster kunt u lezen op  
welke dag uw kind gymnastiek heeft.  

Groep 3a  maandag en woensdag 

Groep 3b/4b maandag en woensdag 

Groep 4a  maandag en woensdag 

Groep 5  dinsdag en donderdag 

Groep 6a  dinsdag en donderdag 

Groep 6b  dinsdag en donderdag 

Groep 7a  woensdag en vrijdag 

Groep 7b  woensdag en vrijdag 

Groep 8a  dinsdag en donderdag 

Groep 8b  dinsdag en donderdag 

  Leerroute Betekenis 

1 Eigen leerlijn Eigen programma (kan per vakgebied verschillen) 

2 Intensief Herhaalde en andere instructie, herhaling leerstof 

3 Basis Basisinstructie en basisaanbod 

4 Verdiept Verkorte instructie, moeilijkere opdrachten 

5 Level Behoorlijk verkorte instructie, Levelwerk (kan per vakgebied verschillen) 

De kinderen van groep 1 en 2 gaan elke dag naar 
het speellokaal voor spel of gymnastiek. Bij goed 
weer wordt dit vervangen door buitenspel. De 
kinderen dragen bij gym geen schoenen en sporten 
in hun hemd/T-shirt en onderbroek.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinndyc17vPAhXL2BoKHXaWANQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sbo-deklaproos.nl%2Finfo-algemeen%2Finformatieboekje&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNFbGoGButOvkpmMOEP6jmtHc


Schematische indeling van de groepen + de leerkrachten 

Aanvullende taken en functies 

Tineke (Intern begeleider) is wekelijks aanwezig van maandag t/m donderdag. Tineke ondersteunt leerkrachten in het bieden 

van zorg. Als een leerkracht zich zorgen maakt over een leerling, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. Het 

kan gaan om zorgen over de leerresultaten, over het gedrag, de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling of over de thuissi-

tuatie. Ook ouders kunnen aangeven zich zorgen te maken over de ontwikkeling van hun kind. Samen met de leerkracht wordt 

gekeken wat het kind nodig heeft.  

 

Mandy (onderwijsassistente) is gedurende 4 dagen en Margreeth (onderwijsassistente) is gedurende 2 dagen, tijdens de lestij-

den aanwezig. Mandy ondersteunt bij inhoudelijke, begeleidende en verzorgende taken. Ze biedt extra oefening en uitleg aan 

leerlingen die hier behoefte aan hebben, maar kan ook een deel van de klas bij het zelfstandig werken begeleiden. Ze neemt op 

advies van de intern begeleider toetsen af en houdt mede toezicht op het plein tijdens pauzes. Margreeth begeleidt een leerling 

met een specifieke zorgbehoefte.  

 

Tineke, Alet en Leonie vormen samen het managementteam. Op donderdag bestaan hun werkzaamheden uit meedenken over 

innovatie en uitvoering van het onderwijskundig beleid, helpen en ondersteunen bij het uitvoeren van verschillende taken en 

plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directie.  

Daarnaast zijn Alet en Leonie ook bouwcoördinator. Hun verantwoordelijkheid bestaat dan uit het voorbereiden van de bouw-

vergaderingen, agenderen, voorzitten, terugkomen op onderwerpen die in ontwikkeling zijn, afstemmen van onderwijsactivitei-

ten in de bouw, inventarisatie van wat goed loopt en wat verbetering behoeft, indien nodig een plan van aanpak opstellen, coa-

chen en/of begeleiden van individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenvisitatie.  

Nita (woensdags) en Anita (dinsdags) verzorgen naast lesgevende taken ook het onderwijsaanbod aan de (hoog)begaafde leer-

lingen, in samenwerking met Tineke Stelwagen.  

Patrick is aan het team van De Eshoek toegevoegd als vakleerkracht gymnastiek.  

Hij verzorgt wekelijks in de groepen 3 t/m 8, twee ambitieuze en enthousiaste lesuren gym.  

Janine is onze administratieve kracht en is aanwezig op dinsdag, woensdagmorgen 

en vrijdagmorgen. 

Albert, Guus en Roelf vormen het team van conciërges, onderhoud en toezicht.  

Willy, Roelie en Antje zetten zich dagelijks in voor de schone school.  

Anja heeft, samen met het managementteam, de leiding op De Eshoek.  

    

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Vlindertuin Annet Annet Anita Annet Annet 

Konijnenhol Alet Alet Alet Anita Alet 

Groep 3a Ina Ina Ina Ina Nita 

Groep 3b/4b Leonie Leonie Leonie/Hetty Hetty Hetty 

Groep 4a Claartje Claartje Greta Claartje Claartje 

Groep 5 Hennie Hennie Hennie Hennie Greta 

Groep 6a Marcel Marcel Gitte Marcel Marcel 

Groep 6b Ulka Ulka Ulka Ulka Gitte 

Groep 7a Dieuwerke Kundina Dieuwerke Dieuwerke  

of Kundina 

Dieuwerke 

Groep 7b Harriët Harriët Harriët Harriët  

of Kundina 

Kundina 

Groep 8a Gerben Gerben Gerben Gerben Gerben 

Groep 8b Mariska Mariska Kundina Mariska Mariska 



Ouderbetrokkenheid 3.0  
Klasse visite 
Wij willen u graag de gelegenheid bieden om kennis te maken met de leerkracht, de groep en het 
onderwijs op De Eshoek.  We nodigen u daarom samen met uw kind uit, voor een bezoek aan onze 
klas, om zodoende het schoolleven dichter bij elkaar te brengen. Als ouders betrokken raken bij de 
klas van hun kind, dan is dat het begin van de leergemeenschap die rond de klas ontstaat. Uw kind 
raakt betrokken bij andere kinderen, u raakt daardoor betrokken bij elkaar. Daarom nodigt de leerkracht u uit om samen met 
uw zoon/dochter op visite te komen op 5 september. De leerkrachten ontvangen u graag vanaf 14.30 uur tot ca. 16.30 uur.  
Startgesprekken 
Later ontvangt u via Mijnschoolinfo een uitnodiging voor de startgesprekken. Ouders en leerling gaan dan in gesprek met de 
leerkracht over ‘hoop en dromen’ die dit schooljaar centraal staan.  Deze startgesprekken vinden plaats van 9 t/m 13 septem-
ber.  
Met beide contactmomenten hopen we elkaar goed te leren kennen en er een basis van vertrouwen en samenwerken ontstaat. 
Daarnaast hoopt de leerkracht de leerling goed te ondersteunen als we weten wat ‘hoop en dromen’ van de leerling en die van 
zijn/haar ouders voor dit schooljaar zijn.  

Klassenouders gevraagd 
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen, bij zaken van organisatori-
sche aard. Op verzoek van de groepsleerkracht (of de ouderraad) assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten 
in de klas waarbij ouders betrokken zijn. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen 
nemen door het schrijven van concept brieven of e-mails bestemd voor de ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen 
van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen, enz.  

De leerkrachten en leerlingen zijn erg blij met onze klassenouders. Daarom zijn we ook dit jaar 
weer op zoek naar een klassenouder voor elke klas. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw 
kind. U kunt dat doen via een e-mailbericht  of mondeling bij de leerkracht van uw kind. 

Ook de klassenouders van nu kunnen zich opgeven. Als er meer kandidaten zijn wordt er geloot 
onder de ouders die nog geen klassenouder zijn geweest. Is de oorspronkelijke klassenouder de 
enige kandidaat, dan wordt hij of zij opnieuw “benoemd” tot klassenouder. 

Vormingsonderwijs groep 7 en 8 
De samenwerkende partners zijn uitgebreid. De Eshoek kan dit schooljaar zowel een groep starten voor Boeddhistisch vor-
mingsonderwijs, Humanistisch vormingsonderwijs, Rooms-katholiek vormingsonderwijs als Godsdienstig vormingsonderwijs. 
Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend 
en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen 
die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden op donderdag verzorgd voor de leerlingen van 
groepen 7 en 8, door bevoegde vakdocenten van de diverse levensbeschouwelijke richtingen. Wij roosteren de lessen altijd zo 
in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn geen kosten aan deze lessen verbonden. De rijksoverheid 
betaalt deze lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl 

Studenten 
Donderdagmiddag a.s. komen ruim 30 studenten van de PABO 
kennis maken met het basisonderwijs in De Eshoek. Verdeeld 
over de groepen 3 t/m 8 komen ze hun eerste ervaring opdoen 
op de werkvloer en geven ze gezamenlijk een les.  

Nieuwe leerlingen 
In de maand augustus verwelkomen we een aantal nieuwe 
leerlingen. Luca Vlindertuin, Milou Konijnenhol, Tess groep 3a,  
Mare groep 5, Famke groep 5, Daan groep 5, Max groep 6b en 
Teun groep 8b worden onze nieuwe leerlingen. We wensen 
jullie allemaal een hele fijne tijd op De Eshoek! 

Rapporten 
De kinderen hebben het rapport voor de zomervakantie ont-
vangen. Wil een ieder op korte termijn het rapportboekje weer 
inleveren bij de leerkracht? 

Nieuwe directeur-bestuurder voor Stichting PrimAH 
De Raad van Toezicht van Stichting PrimAH wil u daarover het volgende informeren: 
Per 1 januari 2020 gaat Saakje Berkenbosch, directeur-bestuurder van Stichting PrimAH, gebruik maken van de mogelijkheid om 
met pensioen te gaan. De Raad van Toezicht van Stichting PrimAH is reeds voor de zomervakantie gestart met de voorberei-
dingen voor de werving en selectie van een opvolger. Op zaterdag 24 augustus zullen in verschillende media, waaronder de 
Volkskrant, het Dagblad van het Noorden en verschillende digitale kanalen, advertenties verschijnen voor de oproep van een 
directeur-bestuurder van PrimAH. Het streven is erop gericht om voor 1 oktober over te gaan tot benoeming van de nieuwe di-
recteur-bestuurder per 1 januari 2020. De GMR, het DIBO en het stafbureau zijn betrokken bij de voorbereidingen en de komen-
de procedure. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  



Veilig en gezond naar school 
Posters en spandoeken met ‘De scholen zijn weer begonnen’ hangen nu overal. Een geheugensteuntje voor automobilisten om 
rekening te houden met schoolgaande kinderen en aandacht te vragen over ons verkeersgedrag. De verkeerscommissie van De 
Eshoek vindt verkeersveiligheid belangrijk. Wij streven daarom naar veilige en overzichtelijke verkeersstromen naar de 
schoolomgeving waarin het voor iedereen mogelijk is om daar op een veilige en gezonde manier invulling aan te geven. Met na-
me tijdens de haal- en brengtijden is het verkeer rond school vaak druk en chaotisch. Om dit te realiseren brengen we een aan-
tal punten onder de aandacht.  

Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school 
Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het ver-
keer. 
Neem ruim voldoende tijd om uw kind naar school te brengen 
Door te laat van huis te gaan, worden er vaak onnodige risico’s in het verkeer genomen. 
Houdt u aan de geldende verkeersregels 
Stopverbod voor de hoofdingang van school  
Niet fietsen op de stoep 
Geef rechts voorrang 
Snelheidslimiet 
Parkeer uw auto op de daarvoor aangewezen plaatsen 
Ook als u uw kind even wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en  
niet ‘even’ in de bocht, bij een kruispunt of dubbel voor andere auto’s etc.  
Op de grote parkeerplaats naast de sporthal is plaats genoeg.   

 
Het gebied rondom school is gemarkeerd als schoolzone.  
Wij vragen u rustig te rijden en wees altijd bedacht op het feit dat kinderen in het verkeer 
onvoorspelbaar zijn. Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind 
zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels en - borden. Denkt u ook aan de veiligheidsgordels! 
      
Mocht het niet lukken om lopend of op de fiets naar school te komen, maar toch met de auto, dan hebben we als verkeerscom-
missie een aantal advies rijroutes opgesteld, op basis van de verkeersstromen naar en van school. Aan iedere rijroute zijn een 
aantal parkeerplaatsen gelegen zodat de leerling(en) daar veilig uit kunnen stappen. 
 
Zorg voor een vlotte doorstroom 



LOT Luizen Coördinator en OpsporingsTeam 

Onze school wil graag luizenvrij zijn en blijven, daar zijn wij om meerdere redenen erg blij mee. 

Je kunt van alles bedenken om dit voor elkaar te krijgen, maar uiteindelijk helpt maar één ding echt: regelmatige contro-
le door onze onvolprezen luizenmoeders.  

Het luizenpluizen wordt gecoördineerd door Yvonne Jonkers. Zij is belast met de planning en het coördineren van de luizenpluk-
kers. Binnenkort ontvangt u een oproep voor het eerste luizenopsporingsmoment.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Yvonne (adres en telefoonnummer bij schooldirecteur bekend).  

Fenja Woest neemt hiermee afscheid van haar taak als coördinator. Meerdere jaren heeft zij haar bereidheid 
getoond en er voor gezorgd dat het luizenpluizen goed georganiseerd en gecommuniceerd werd. We willen 
Fenja daarvoor heel hartelijk bedanken.  

De Gouden Weken 
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, uw kinderen – onze leerlingen, in korte tijd te sme-
den en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. 
 
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor 
een goede groepsvorming en oudercontact. Leerkrachten krijgen een stappenplan aangereikt hoe ze deze gouden weken vorm 
kunnen geven. Het stappenplan omvat suggesties voor de inzet van groepsvormende activiteiten. Daar-
naast wordt er veel aandacht besteed aan effectief klassenmanagement, de indeling van het lokaal, de in-
deling van een dag, schoolafspraken en klassenregels.  
 
De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak. Binnenkort ont-
vangt u daarom ook de uitnodiging voor de startgesprekken en worden er klasse visites gehouden.  

Cultuurmenu  
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele voorstellingen, museum-
bezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media of theater. Kunstdocen-
ten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen aan erfgoedpro-
jecten, die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld. 

Waarom het Cultuurmenu?  
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan kunst- en cultuureducatie. 
Kinderen leren nieuwe werelden kennen, ontdekken hun talenten en leren door te kijken en te doen. Het Cultuurmenu biedt on-
ze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat voor uw 
kind een andere thema centraal.  

De praktijk  
Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert naar kunst te kijken, kunst te 
beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen omgeving. De projecten sluiten aan bij de Gouden Weken, Kindermu-
ziekweek en het leesonderwijs. De planning van de lessen staat vermeld in de kalender van Mijnschoolinfo. 

Cultuureducatie met kwaliteit 
Daarnaast is er geld dat het ministerie beschikbaar stelt voor cultuureducatie onder de titel “Cultuureducatie met kwaliteit”. 
Hiervoor heeft De Eshoek een specifiek plan opgesteld, gericht op coaching en ondersteuning van de maandoptredens en musi-
cals.  

Het Schoolreglement 
Alle regels en afspraken die De Eshoek hanteert zijn verzameld en staan vermeld in het schoolreglement. Het schoolreglement is 
geplaatst op de website. We vragen in de nieuwsbrief regelmatig aandacht voor een afspraak uit ons schoolreglement, deze 
keer over de het fruiteten en de lunch. In alle groepen wordt gezamenlijk een ochtendpauze gehouden en daarbij wordt iets 
gegeten en gedronken. In alle groepen is de afspraak dat de kinderen gruiten (groenten of fruit) meenemen en een drinkbeker. 
De drinkbeker wordt op school gevuld met water. In plaats van gruiten mag ook een boterham worden meegenomen. De 
fruittas wordt bij de kleuters in de fruitbak gelegd, die bij de kapstokken voor iedere groep staat. Kinderen vanaf groep 3 hangen 
de tas aan de kapstok.  Alle kinderen lunchen op school met hun leerkracht in de klas. Het eten is een lesgebonden activiteit en 
duurt ca. 15 minuten. Naast het fruit of een boterham voor de ochtendpauze, nemen de kinderen ook zelf hun lunchpakket en 
drinken mee (bij voorkeur in één tas). Voor de lunch doen we (ouders, leerlingen en team) het volgende advies: Op  maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag kiezen we gezamenlijk voor een gezonde lunch. De lunch bestaat uit brood en drinken (water, 
thee of melkproduct). Op woensdag kiezen we voor een lunch waarbij gezondheid geen belangrijke rol speelt. Zowel de leerlin-
genraad, de werkgroep en het ouderplatform 5-gelijkedagenmodel, hoopt dat u zich aan bovenstaand advies wilt conformeren. 



TOT SLOT 

In de bijlagen ontvangt u de plattegronden van zowel de beneden– als bovenverdieping. 

Hierop staan de in- en uitgangen, routes én lokalen voor de verschillende groepen aan-

gegeven. We zouden het fijn vinden als u deze plattegronden alvast met uw kind(eren) doorneemt.  

Zodra de inrichting van het voorterrein van de sporthal klaar is, maken we ook afspraken over de 

verdeling van het parkeren van de fietsen.  

 Op vrijdagmiddag   

20 september a.s. 

wordt omstreeks 13.45 uur 

het voorterrein van de  

sporthal officieel geopend. 

Alle kinderen van De Eshoek 

zullen daarbij aanwezig zijn. 

Wij wensen iedereen een fijn en leerrijk schooljaar!  
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