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De zomervakantie is al even voorbij, de school is weer gestart; leerkrachten en leerlingen zijn weer 

dagelijks op De Eshoek te vinden.  

Aan de start (maar dit speelt natuurlijk het hele jaar) is het cruciaal om groepsvormingsactiviteiten 

uit te voeren. Alle groepen hebben daarom veel aandacht besteed aan de Gouden weken. Daar-

naast hebben we elkaar ontmoet tijdens de Klasse visites. Een erg gezellige middag, in ongedwon-

gen sfeer, waarin de kinderen vertelden over hun klas en materialen. Hiermee kwamen de infor-

matie avonden aan de start van het schooljaar te vervallen. De informatie is nu allemaal te vinden 

op de website. Als u nog belangrijke zaken mist, horen we dat graag.   

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 
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Margedag en vakantie 

Woensdag 2 oktober is er een margedag 

en zijn alle kinderen vrij. 

De herfstvakantie is van maandag 21 okto-

ber  t/m vrijdag 25 oktober.       

Parkeerverbod – Parkeerproblemen 

Hebben we die? Ja, die creëren we met elkaar. Het zit (na observatie) in ons eigen gedrag. We wil-
len het liefst voor de schoolingang parkeren en willen niet ver lopen. Als we naar de mogelijkhe-
den kijken en de veiligheid in acht nemen, dan is er een prachtige, grote, veilige parkeerplaats 
naast de sporthal. De school, de bibliotheek, de sporthal, het dorpshuis, de peuterspeelzaal, de 
naschoolse opvang, de makelaar en de therapeut zijn dan op korte loopafstand prima te bezoe-
ken. 
Het wordt een chaos en erg gevaarlijk met achteruit rijdende auto’s en kinderen die er lopen of 
fietsen, als er voor de school, rondom het brinkje wordt geparkeerd. Daarnaast zijn er een aantal 
parkeerplaatsen aan de Kruisakkers, die behoren tot de bedrijven en de woningen. Deze parkeer-
plaatsen zijn niet openbaar, ook niet voor een paar minuten. Dit geeft ergernis bij eigenaren en 
bewoners. 
De Eshoek wil graag met onze bezoekers afspreken, dat de auto’s geparkeerd worden op de  
parkeerplaats naast de sporthal. De laatste meters kunt u met uw kind of uw kind  
alleen lopend afleggen, langs het prachtige speelterrein voor de sporthal. Mocht de leerling of 
u slecht ter been zijn, dan is er altijd de mogelijk om bij school, voor de hoofdingang te parke-
ren. Laten we er samen voor zorgen dat de schoolomgeving veilig is en blijft. 

Nieuwe leerlingen 
In de maand oktober verwelkomen we weer een 
aantal nieuwe leerlingen.   
Guus groep 1b 
Twan groep 1a 
Mischa groep 1b 
Daan groep 1 
Vera groep 6b 
 
We wensen jullie een fijne tijd op De Eshoek toe. 

Wilt u  iets weten? 

vraag het 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:  VISEON – volgen van de Sociaal-Emotionele ontwikkeling 
  
Net als op het leergebied, vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich blijven ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. 
Door middel van onze lessen Goed Gedaan! besteden we hier wekelijks gericht aandacht aan. VISEON biedt de mogelijkheid om 
het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen systematisch te volgen. Het verhoogt daarmee het inzicht in de ontwikkeling 
van leerlingen op dit terrein en stelt ons als leerkrachten in staat om de samenhang met het verloop van onderwijs- en leerpro-
cessen in kaart te brengen.  
  
VISEON bestaat uit een hoofdinstrument en aanvullende instrumenten. Het hoofdinstrument bevat een observatielijst voor de 
leerkracht en een zelfbeoordelingslijst voor de leerling. Vanaf groep 3 vullen de leerkrachten de observatielijst in. De zelfbeoor-
delingslijst wordt door leerlingen vanaf groep 5 ingevuld. Bij de kleuters zit het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
verweven in de methode voor Onderbouwd. De aanvullende instrumenten worden alleen gebruikt bij opvallende scores en ook 
alleen voor de onderdelen waarop opvallend is gescoord. Dit zijn vragenlijsten op leerling niveau, vanaf groep 5. 
  
De toets geeft een globale indicatie van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren op twee aspecten:  
- Het sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen  
- De leeromgeving van de groep als voorwaarde voor sociaal-emotioneel functioneren  
  
Het eerste aspect bestaat uit vier domeinen;  
1. Zelfbeeld  
2. Welbevinden  
3. Sociaal gedrag  
4. Werkhouding  
Deze vier domeinen zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Een aantal hiervan wordt op leerling niveau bevraagd en andere 
op leerkrachtniveau. Voor elke categorie is gekeken wie het meest geschikt is om de informatie te geven.  
Het tweede aspect wordt alleen op leerling niveau bevraagd.  
  
Op het moment dat er opvallende scores zijn dan worden deze met ouders besproken. In de periode tussen eind oktober/begin 
november (afname hoofdinstrument) en april (afname aanvullende instrumenten) wordt er gericht ingegaan door leerkrachten 
op opvallende scores. Dit begint altijd met het analyseren van de scores van de leerling.  
Voorbeeld: een leerling scoort opvallend op sociale leeromgeving. Op het moment dat de leerkracht met de leerling in gesprek 
gaat kan het zijn dat de leerling aangeeft dat hij of zij het tafelgroepje niet zo leuk vindt. Hier is makkelijk op in te spelen omdat 
deze groepjes met enige regelmaat wisselen. Op het moment dat een leerling aangeeft dat het in de klas niet goed gaat dan zal 
de leerkracht daar op inspelen. 

 

     Heeft u een vraag? 

Stel die ons 

Kinderboekenweek 
De 65ste editie van de Kinderboekenweek 
vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. 
Het thema van de Kinderboekenweek van 
2019 is Vervoersmiddelen en het motto is 
Reis mee! In verband met de margedag 
op onze school openen wij de Kinderboe-
kenweek op donderdag 3 oktober. 

Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnel-
heidstrein of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over 
vervoersmiddelen. Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in kin-
derboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat cen-
traal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruise-
schip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en 
zeil de wereld rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven en met 
een boek kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. Van een rondje 
op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je 
alleen of rijd je samen? Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we 
allemaal. 
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Jeugdmaatschappelijk werk  
Een mooie tijd op school, dat wenst elke ouder zijn of haar kind toe. De tijd op school is immers een heel belangrijke periode in 
het leven van een kind. Soms kunnen er echter twijfels of zorgen zijn over de sociaal emotionele ontwikkeling. Dan kan de jeugd-
maatschappelijk werker (JMW-er) van Impuls hulp bieden.  
 
Wat houdt JMW in?  
Het bespreekbaar maken van moeilijk gedrag is één van de dingen waar het JMW goed in is. De jeugdmaatschappelijk werker 
kan naar kinderen en ouders luisteren als er iets aan de hand is of als er zorgen zijn. Zij kan informatie en advies geven, onder-
zoeken wat de oorzaak van opvallend gedrag kan zijn en kortdurend hulp en/of steun bieden bij de aanpak van problemen. Het 
doel van het JMW is om kinderen en/of ouders die dat nodig hebben, in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden. De jeugd-
maatschappelijk werker helpt kinderen en ouders bij het leren van vaardigheden en biedt een luisterend oor. Onderwerpen die 
aan de orde kunnen komen zijn:  
 
· Faalangst  
· Pesten of gepest worden  
· Gebrek aan sociale vaardigheden  
· Hoe ga je om met boosheid  
· Problemen in de thuissituatie of op school  
· Gescheiden ouders  
· Rouw en verlies  
· (Huiselijk) Geweld  
· Opvoeding  
 
De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Bij de aanpak werkt de jeugdmaatschappelijk werker, indien ouders 
hier mee instemmen, samen met de beroepskrachten van de school. De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden op de school, 
op de locatie van Impuls of bij het gezin thuis.   
Impuls start ook regelmatig groepstrainingen, te denken valt aan sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf, omgaan met schei-
dingen en mindfulness voor kinderen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.impulsaaenhunze.nl   
Hoe werkt de aanmelding? Zowel ouders/verzorgers als professionals kunnen contact opnemen met de jeugdmaatschappelijk 
werker. Er is geen verwijzing voor nodig, maar een gezin kan wel (met diens toestemming) verwezen worden, door bijv. de in-
tern begeleider, de leerkracht, een medewerker van Attenta, de huisarts of een andere hulpverlener. De jeugdmaatschappelijk 
werker zal in dat geval zelf contact opnemen met het gezin.   
 
Contact  
Wil je graag met ons in contact komen voor meer informatie of om je kind aan te melden, neem dan contact op met jeugdmaat-
schappelijk werk. We kunnen je ook informeren over de eerstvolgende data waarop een training gepland staat.  
Leonie ten Velde  
t 06 196 827 12 m l.tenvelde@impulsaaenhunze.nl   
Mareille IJntema (Basisonderwijs)  tel.nr.: 06 239 649 98  email: m.ijntema@impulsaaenhunze.nl 

Talentenfestival 
Op vrijdagavond 1 november vindt het jaarlijkse  talentenfesti-
val plaats op De Eshoek. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
mogen die avond hun talenten laten zien op het grote podium 
van De Eshoek. Via MijnSchoolinfo ontvangt u de informatie 
over de aanmelding voor dit Talentenfestival. 

 

 

Kinderpostzegels 
Vanaf woensdag 25 september t/m 2 oktober 2019 is het 
weer zover: de Kinderpostzegelactie.  Onze leerlingen van 
groep 7 komen dan langs de deuren. Hun missie: 400.000 kin-
deren helpen aan een goed thuis.  Zij zijn hier woensdag 25 
september mee begonnen. Voor kinderen, door kinderen, dat 
is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten dui-
zenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krij-
gen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke 
producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinder-
postzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de 
wereld. Daar mogen we best trots op zijn. 
Dit jaar sieren verschillende kinderboeken de  kinderpostze-
gels. 



Fietscontrole groepen 6 en 7 
De dagen worden al weer korter. Nog even en we hebben te maken met 
vroeg invallende duisternis en slecht weer. Slecht zicht dus. Hierbij is het 
voor de fietser van belang dat zijn of haar fiets zich in een perfecte staat 
bevindt. Op woensdag 30 oktober vindt daarom de controle op de fietsver-
lichting en de fietsenkeuring plaats.  De controle op de fietsverlichting is 
voor leerlingen uit de groepen 6. De fietscontrole is voor de leerlingen uit 
groep 7.  
 
Alle leerlingen van groep 6 en 7 moeten deze ochtend hun fiets mee. 

U kunt vooraf de fiets van uw kind in orde maken. Op de website staan de 
checklijsten. De hercontrole vindt plaats op  woensdag 13 november.  

Het stappenplan naar het voortgezet onderwijs   
In maximaal 7 stappen naar het voortgezet onderwijs:  
 
1. De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart.   
U dient als ouder uw kind uiterlijk op 15 maart 2020 schriftelijk te hebben aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. 
Het aanmeldingsformulier van de gekozen VO school is daar het meest geschikt voor.  
 
2. Het advies van het basisonderwijs is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing  
De Eshoek geeft een zo goed mogelijk passend advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies van de basisschool is bindend voor 
de VO school. De Eshoek gebruikt de Plaatsingswijzer als goed hulpmiddel voor het advies. Meer informatie over de Plaatsings-
wijzer vindt u op: www.plaatsingswijzer.nl. Als het in het belang van de leerling is, kan een dubbel advies gegeven worden 
(bv HAVO/VWO). In dat geval heeft de VO school de (wettelijke) ruimte om te bepalen op welk niveau de leerling geplaatst 
wordt. 
 
3. De ouder geeft de 1ste en 2de voorkeur aan voor een VO-school  
Op het aanmeldingsformulier van de school voor voortgezet onderwijs geeft u als ouder de 1ste en 2de voorkeur aan voor een 
VO-school. Het aangeven van een 2de keuze is overigens geen verplichting.   
 
4. De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan het VO  
U bent als ouder verantwoordelijk voor de aanmelding. Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de school van 1ste én 
2de voorkeur. De Eshoek maakt bij de overdracht gebruik van de Overstapservice Onderwijs (OSO). Via deze service kan het 
dossier van de leerling via een beveiligde verbinding digitaal worden overgedragen aan de VO school. U heeft als ouder inzage 
in het dossier van uw kind. Ook heeft u de mogelijkheid om eventueel opmerkingen te maken die nog kunnen worden ver-
werkt in het dossier. Als dit is gebeurd zetten wij het dossier van uw kind klaar voor overdracht naar de nieuwe school. Zodra 
een leerling als 1ste keuze is aangemeld, kan de nieuwe school het overdrachtsdossier opvragen bij de huidige school.  
 
5. De eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing  
De eindtoets is in april en speelt geen rol in de aanmelding. Het is nog wel een controletoets nadat het advies door het basis-
onderwijs gegeven is. Als er een verschil is van één schoolniveau tussen het advies van De Eshoek en de eindtoets, dan moet 
het schooladvies door ons worden heroverwogen. De basisschool neemt hierin het voortouw en betrekt ook ouders en het 
voortgezet onderwijs hierbij. Overigens wordt het schooladvies alleen heroverwogen als de leerling de toets beter maakt dan 
verwacht, niet als de leerling de toets slechter maakt dan verwacht. In dat laatste geval blijft het eerdere schooladvies leidend. 
Alleen als het advies hoger is kan dit leiden tot bijstelling van het schooladvies en kan de leerling op een hoger niveau geplaatst 
worden. Heroverweging kan ook leiden tot het vasthouden aan het oorspronkelijke advies. Uiterlijk drie weken na het bekend 
worden van de uitslag van de eindtoets moeten de heroverwegingen zijn afgerond.   
 
6. De Eshoek zal een eventueel hoger advies onderbouwen en via de OSO aan het voortgezet onderwijs overdragen.   
Dit kan betekenen dat de leerling na de heroverweging niet geplaatst kan worden op school van (eerste) keuze, omdat de on-
derwijssoort niet op die vestiging wordt aangeboden. Dan zal het schoolbestuur de leerling een plek bieden op een andere ves-
tiging binnen het schoolbestuur (voor zover het bestuur andere onderwijssoorten aanbiedt).  
 
7. De toelatingscommissie VO neemt voor 1 mei een voorlopig besluit  
Als alles volgens plan verloopt en alle informatie goed, volledig, naar waarheid en tijdig wordt overgedragen dan is het streven 
dat u als ouder en uw kind veelal voor 1 mei duidelijkheid heeft over de toelating tot het VO. De definitieve plaatsing in een 
groep/stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen.  



Afscheid juf Carla 
Carla, Carla, afscheid van de school 
Dag juf, dag juf, wat hadden we veel lol 
Hier staat de Eshoek, we gaan een liedje doen 
Nu naar de schaapjes, nu met pensioen 
Carla, Carla, afscheid van de school 
Dag juf, dag juf, wat hadden we veel lol 

Vrijdagmiddag 20 september hebben we gezamenlijk afscheid genomen van juf Carla Everts-
Grissen. Carla gaat nu genieten van haar welverdiende pensioen. Haar carrière begon ooit aan de 
Kohnstamschool in Hoogezand-Sappemeer. Na 6 jaar verliet ze Hoogezand-Sappemeer voor OBS 
Buinen. Toen juf Carla na drie jaar zelf kinderen kreeg, stopte ze met werken en koos ze voor haar 
gezin. Acht jaar lang heeft ze fulltime voor haar gezin gezorgd, daarna begon ze weer met her en 
der wat invalwerk in de gemeente Borger-Odoorn en destijds gemeente Anloo. Dat maakte dat ze 
in 1992 aan De Eshoek werd verbonden en nu na, 27 jaar Eshoek, afscheid neemt van De Eshoek en 
daarmee van het onderwijs. Carla heeft met veel plezier op De Eshoek gewerkt. Ze genoot van de 
kinderen. Ze noemde dat ze hier elke dag werd geëntertaind. In haar klas heerste rust, orde en re-
gelmaat. Er was altijd sprake van een goede werksfeer! Carla was van de structuur en het overzicht. 
Het was voor haar superfijn om met zo’n positief gevoel De Eshoek te verlaten. We wensen haar 
alle geluk, in goede gezondheid, voor de toekomst. 

Lambers-Burgerplein 
Op vrijdagmiddag 20 september werd officieel het Lambers-
Burgerplein geopend en in gebruik genomen. Daarmee be-
schikt Annen over een prachtig ontmoetingsplein in het dorp, 
maar vooral ook over een uitdagende speelterrein voor de 
leerlingen van De Eshoek.  
Wij zijn ontzettend blij met deze speel- en beweegruimte. Wij 
zijn de samenleving Annen heel erg dankbaar voor het realise-
ren van dit cadeau. Wethouder Henk Heijerman opende het 
plein officieel, in het bijzijn van ‘burgemeester Djoni en zijn 
vrouw Indy’.  

Grote zorgen om beschikbaarheid invallers 
Gelukkig heeft bij de start van het schooljaar elke groep één of 
meerdere leerkrachten. Het vorige schooljaar was er bij de af-
wezigheid van leerkrachten (ziekte of verlof) niet altijd een in-
valler beschikbaar en heeft u uw kind zelf thuis opgevangen. 
Stichting PrimAH doet er van alles aan om nieuwe leerkrachten 
te werven en te binden aan de stichting. Helaas is het een klei-
ne vijver, waar veel schoolbesturen in vissen. We voorzien dan 
ook grote problemen in onze regio als er een griepgolf komt. 
Kent u iemand die graag bij ons wil invallen? We horen het 
graag! 

Klassenouders 
De meeste klassen beschikken inmiddels over een klassenou-
der. Fijn dat er ouders zijn die de leerkrachten en kinderen 
willen ondersteunen bij een aantal regelzaken.  De klassenou-
der kan elke ouder via Mijnschoolinfo bereiken. De klassenou-
der ontvangt daarvoor een machtiging en een stukje uitleg van 
de administratieve kracht 
Janine.  
We wensen de klassenouder 
veel succes met deze taak! 
 

Workshop Striptekenen 
Vind jij tekenen geweldig en wil je nieuwe dingen leren? Met 
de tips en trucs die je krijgt tijdens deze workshop zal je snel 
nog beter leren tekenen. 
De bibliotheek Annen organiseert in oktober een workshop 
striptekenen De workshop vindt plaats in het dorpshuis. op 
woensdagmiddag 2, 9, 16 en 23 oktober van 15.30 uur tot 
17.00 uur . Deze workshop is bestemd voor kinderen tussen 
de 9 - 12 jaar.  
De kosten bedragen 10 euro en kunnen betaald worden tij-
dens de eerste les. 

Oordopjes 
Zoals u weet werken de kinderen op De Eshoek al geruime 
tijd met een chromebook. De koptelefoons van deze chrome-
books gaan regelmatig kapot. Alle leerlingen uit groep 5 t/m 
8 hebben nu i.p.v. een koptelefoon, allemaal eigen oordopjes 
gekregen. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
eigen oordopjes. We hebben daarover een aantal afspraken 
met de kinderen gemaakt:  
 We zorgen goed voor onze spullen 
 Een hoofdtelefoon is erg kwetsbaar, doe voorzichtig 
 Het kan gebeuren dat de hoofdtelefoon kapot gaat, 

maar nooit expres! 
 Veelvuldig “proppen” zorgt voor breukjes in het snoer: 

met beleid in het doosje 
 Ieder zijn eigen oortjes i.v.m. hygiëne 
 De fecte oortjes worden kosteloos vervangen (buiten 

schuld leerling) 
 Defect door eigen schuld? Leerling koopt zelf een nieu-

we 
 Na groep 8 mag het doosje met hoofdtelefoon mee 

naar huis  



Schoolafspraken  
Waar mensen met elkaar samenwerken worden afspraken gemaakt. De meeste afspraken gaan over taken, organisatie en 
afbakening van verantwoordelijkheden. De afspraken hebben ook te maken met hoe we met elkaar om gaan. Die regels kun-
nen we zo lang of kort maken als we zelf willen, maar de kern blijft: respectvol omgaan met elkaar.  

De Eshoek beschikt over een schoolreglement (zie www.eshoek.nl) waarin een duidelijke en eerlijke samenwerking staat om-
schreven. Je weet dan wat er van elkaar verwacht kan worden. Je kunt elkaar aanspreken op hetgeen je afgesproken hebt. 
Daarnaast kan er altijd teruggegrepen worden op dit reglement als er onduidelijkheden zijn over regels.  

Regelmatig brengen we een afspraak van het reglement onder de aandacht in de nieuwsbrief. Hiermee bevorderen dat afspra-
ken bij een ieder bekend zijn. Deze keer leggen we nadruk op de afspraken rondom de leerlingen brengen en halen: 

Groep 1 en 2 

 Bij de groepen 1 en 2 kunnen de kinderen tien minuten voor de aanvang van de les de klas in worden gebracht. 

 Kinderen uit de groepen 1 en 2 die op de fiets naar school komen, kunnen de fiets in de stalling plaatsen, naast het  
        Dorpshuis. 

 We verzoeken ouders, in het kader van bevordering van de zelfstandigheid, de oudste kleuters zonder begeleiding naar 
binnen te laten gaan. Oudere broertjes en zusjes gaan via hun eigen ingang naar binnen. We vragen honden en buggy’s 
buiten te ‘parkeren’. 

 Geen oudere/jongere broertjes en zusjes mee de klas in. 

 Het afscheid zo kort mogelijk houden. 

 Het is van belang voor elke groep dat ze om 8.30 uur rustig en ongestoord met de les kunnen beginnen. 

 Ouders die een mededeling willen doen en/of een afspraak met de leerkracht willen maken, kunnen natuurlijk de  
       leerkracht in de klas bezoeken. 

 Het is niet toegestaan dat ouders binnen hun kinderen komen ophalen. 

 Kinderen kunnen worden opgewacht op het Lambers-Burgerplein. 

 Voor de kleuters is het prettig als de ouder steeds ongeveer op dezelfde plaats staat. Dan weten ze waar ze naartoe 
       kunnen lopen. 

 De leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten tot aan het hek. De leerkrachten zien er op toe dat de leerlingen 
        met de ouder/verzorger/oppas mee gaan naar huis. 

Groep 3 t/m 8 

 De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven voor schooltijd op het plein. De ouders nemen buiten afscheid. De pleinwacht is  
       dan aanwezig. 

 Ouders van groep 3 mogen tot de herfstvakantie om 8.25 uur meelopen naar de klas. 

 Bij de 1e bel om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. 

 Bij de 2e bel om 8.25 uur moeten de kinderen naar binnen. 

 De kinderen gaan rustig en zelfstandig naar binnen. 

 Aan de start van het schooljaar wordt de in- en uitgang van groepen bepaald. De informatie wordt vermeld in de  
       nieuwsbrief. 

 De kinderen hangen jas en tas aan de kapstok. 

 Ouders die een mededeling willen doen en/of een afspraak met de leerkracht willen maken, kunnen de leerkracht  
        aanspreken. 

 De kinderen zoeken hun plaats. 

 Voor elke klas geldt de regel: Binnen is beginnen. 

 Alle klassen starten na de 2e bel om 8.30 uur. 

 ’s Ochtends wordt er begonnen met horizontaal lezen en dan moet het stil zijn op de gangen en in de klassen. 

 Het is niet toegestaan dat ouders binnen hun kinderen komen ophalen, we vragen ouders buiten te wachten.  

 Aan het einde van de les (14.00 uur) dienen de kinderen het schoolgebouw rustig lopend te verlaten. 



Leerlingenraad 
Er is voor dit schooljaar een nieuwe leerlingenraad samengesteld. De eerste bijeenkomst is al geweest. Tijdens deze bijeen-
komst zijn de taken verdeeld. Zo is er een voorzitter gekozen, een notulist en iemand die de financiën in de gaten blijft houden. 
De leden hebben zich gelijk bezig gehouden met de Jantje Beton actie. Het geld van de Jantje Beton actie gaat voor de helft 
naar een goed doel en de andere helft naar De Eshoek. De leerlingenraad gaat dan bepalen waar ze het geld aan gaan beste-
den. 
 
De leden van de leerlingenraad zijn:                                             Vergaderschema leerlingenraad 2019-2020:   

 

                                                                                                                

 

 

 

 

Wanneer Waar Tijd 

Vrijdag 27 september Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 18 oktober Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 15 november Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 13 december Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 17 januari Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 7 februari Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 6 maart Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 3 april Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 15 mei Leerpunt 14.10 - 14.40 

Vrijdag 12 juni Leerpunt 14.10 - 14.40 

Groep 5 Ties 

Groep 6a Dewi 

Romy 

Noor 

Groep 6b Myrthe 

Groep 7a Jazz 

Groep 7b Noa 

Solane 

Groep 8a Anouk 

Jocelyn 

Groep 8b Noa 

Levy 

De website, de virtuele etalage, van 
onze school.  

Met als doel het informeren van  

ouder(s)/verzorger(s) of  

andere belangstellenden. 

Neem daarom regelmatig 
een kijkje op  

 
www.eshoek.nl 


