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De herfstvakantie zit er weer op en de klok is een uur teruggezet, dat 
is even wennen. Kinderen zijn steeds vaker in het donker onderweg 
van en naar school. Dat maakt zichtbaarheid ontzettend belangrijk. 
Daarom besteedt De Eshoek hier aandacht aan, maar we vragen ook u 
om in gesprek te gaan met de kinderen en vooral zelf het juiste voor-
beeldgedrag te vertonen. Want een veilige schoolomgeving, dat doen 
we samen!  

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 

                        1 december 2019 
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Vrij 

Donderdag 7 november zijn alle kinderen 

vrij in verband met een margedag. 

Het team van De Eshoek heeft deze dag 

een studiedag communicatie. 

Schrijfster op bezoek in de groepen 5 en 6  
Vrijdag 8 november krijgen de groepen 5 en 6  Manon Sikkel op bezoek. Manon 
brengt een bezoek aan onze school en zal in de klassen vertellen over het beroep 
van schrijver. 
Manon is journalist, psycholoog en  schrijfster van kinderboeken. Misschien kent 
u haar van de boeken Elvis Watt, Heartbreak Hotel en Geheim Agent Oma. 
Verderop in de nieuwsbrief vindt u nog een artikel over jeugdboekenschrijver 
Manon Sikkel. Zij brengt ook een bezoek aan de bibliotheek in Gieten. 

Nieuwe leerlingen 
In de maand november verwel-
komen we geen nieuwe leer-
lingen.   

Groepen 7 en 8 op excursie 
Maandag 4 november hebben de groepen 7 en 8 een 
excursie. De groepen 7 brengen deze ochtend een be-
zoek aan het gevangenis museum. De groepen 8 be-
zoeken deze ochtend kamp Westerbork. 

LOT 

                              Luizen opgepast! Woensdag  

                 6 november komen de luizenpluizers 

                                langs om alle kinderen te  

controleren op luizen.  

Talentenfestival 
In verband met te weinig aanmeldingen 
gaat het talentenfestival dit jaar helaas 
niet door.  
 

Sint Maarten in Annen 
Ook dit jaar zullen de ondernemers van Veelzijdig Annen de lampion lopende kinderen op 
maandag 11 november gezamenlijk ontvangen. Dus in plaats van alle winkels afzonderlijk bij 
langs te gaan, kunnen de kinderen hun zangkunsten op een centrale plek in het winkelcentrum 
uiten, waarna een snoeppakketje voor hen klaar ligt.  
De kinderen kunnen tussen 17.00 en 18.00 uur langs  komen en daarna kan men als vanouds 
het dorp in gaan om langs de deuren te gaan.  



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:  hoogbegaafdheid en misdiagnose 
 
Dat de kinderen met plezier naar school gaan en met vrolijke verhalen naar huis gaan, is iets dat iedere ouder en leerkracht wil. 
In tegenstelling tot wat vaak geloofd wordt, kunnen hoogbegaafde kinderen veel problemen hebben. 
 
Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak niet begrepen. Hoogbegaafde kinderen ervaren hun leven vaak anders en intenser dan 
anderen. Klasgenoten, leerkrachten en soms ook ouders begrijpen deze verschillen niet altijd. Hoogbegaafde kinderen kunnen 
onder andere de volgende problemen hebben (bedenk wel dat geen van deze problemen uitsluitend bij hoogbegaafden voorko-
men): 
· verveling en ongeduld 
· frustratie en teleurstelling wanneer hun idealen niet bereikt worden 
· regels en tradities negeren of in twijfel trekken 
· bezig zijn met allerlei zorgen die soms kunnen leiden tot depressie of onrust 
· moeite met grenzen afkijken en toepassen 
· niet bij hun leeftijdsgenoten passen  
 
In een klinische situatie kunnen deze punten, gecombineerd met karakteristieken als intensiteit, hooggevoeligheid en asynchro-
ne ontwikkeling verkeerd geïnterpreteerd worden als symptomen van een mentale of emotionele stoornis. Met deze kennis is 
het misschien voorstelbaar wat voor effect het kan hebben als ongepaste therapie of medicatie gebruikt wordt om de sympto-
men van hoogbegaafdheid te “genezen.” 
 
Net zoals andere kinderen kunnen hoogbegaafde kinderen ook last hebben van psychologische stoornissen of problemen; niet 
elk probleem van een hoogbegaafd kind kan altijd verklaard worden door hoogbegaafdheid. Het is dan goed om deskundige hulp 
in te schakelen. En de laatste jaren is er bij de psychologen meer oog voor hoogbegaafdheid bij kinderen. 
 
Op school is het soms een zoektocht voor de leerkracht, de specialist begaafdheid en intern begeleider om tot een passend on-
derwijsaanbod te komen. Het inschakelen van de juiste hulp buiten de school hoort daarbij. De ouders en de mogelijk hoogbe-
gaafde kinderen zelf, horen bij deze zoektocht en zijn een bron van informatie. 

 

     Heeft u een vraag? 

Stel die ons 

SINTERKLAASFEEST  
Het Sinterklaasfeest wordt door de werkgroep, be-
staande uit ouderraad- en teamleden, voorbereid. 
De voorbereiding is in volle gang. Hierdoor is het mo-
gelijk dat Sinterklaas en zijn knechten donderdag 5 
december De Eshoek aan zal doen.  
Op 15 november krijgen de kinderen van de groepen 

5, 6, 7 en 8 € 5,00 mee in een envelop. Deze kinderen trekken in de klas 
lootjes en kunnen voor het bedrag van € 5,00 een cadeau kopen.  Er mo-
gen niet meer dan 3 cadeautjes gekocht worden. In de nieuwsbrief van 
december volgt opnieuw informatie over het Sinterklaasfeest.  

Fietsenstalling 
De Eshoek is ontzettend blij met het Lambers-Burgerplein. De school maakt dagelijks gebruik van het plein.  
Voor de sporthal is een nieuwe overdekte fietsenstalling gerealiseerd. Deze overdekte fietsenstalling is alleen bestemd voor 
bezoekers van de sporthal. Vooral de bezoekers die minder goed ter been zijn, parkeren hier de fiets.  
De kinderen van De Eshoek kunnen de fietsen parkeren naast het dorpshuis. Hier staan verschillende rekken op een heel groot 
plein. We hebben op deze plek meer zicht op de kinderen en de fietsen. 
We hopen dat u aan ons verzoek wilt voldoen. 
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Jeugdboekenschrijver Manon Sikkel in Bibliotheek Gieten 

Een taalsterke toekomst voor je kind 

Donderdagavond 7 november komt Manon Sikkel naar Bibliotheek Gieten. Ze vertelt 
over het belang van lezen en het voorlezen aan je kind. Het belooft een interessante 
avond te worden voor ouders, grootouders, verzorgers en docenten. 

Manon Sikkel schreef veel populaire en bekroonde kinderboeken, bijvoorbeeld over 
Izzy Love en Elvis Watt. Manon Sikkel is twee jaar lang Kinderboekenambassadeur van 
Nederland en zet zich in voor meer leesplezier onder kinderen en jongeren. 

Op 7 en 8 november ontmoet Manon Sikkel de leerlingen van groep 5/ 6 van een aantal basisscholen in Aa en Hunze, waaronder 
onze school. In het Cultuurmenu-programma van de school is opgenomen dat iedere twee jaar een schrijver de school bezoekt. 
Het cultuurmenu is een samenwerking tussen ICO, K&C en bibliotheek.  

Kinderboekhandel Rapunsel is deze avond ook aanwezig, zodat je een boek kunt kopen en laten signeren. 

Donderdag 7 november om 19.30 uur in Bibliotheek Gieten. De entree is € 2,50 (inclusief koffie/thee). Meer informatie lees je 
op www.bibliotheekgieten.nl 

Kaboutervolleybal 
 
Voor kinderen vanaf vier jaar!  
 
Wilt uw kind ook kennis maken met volleybal? Dan biedt SV 
Annen nu de perfecte mogelijkheid. Bij kaboutervolleybal gaan 
we spelen met de bal, lekker rennen, balanceren en nog veel 
meer leuke spelletjes doen. 
 
Elke maandag van 14:15 – 15:00 
Burgemeester Lambershal 
€1,- per kind per keer 
 
Met vriendjes, vriendinnetjes of alleen. Wij bieden de moge-
lijkheid om uw kind bij de BSO op te halen. Wilt u van deze 
mogelijkheid gebruik maken? Laat het ons en de BSO dan even 
weten. We brengen uw kind naderhand terug naar de BSO. 
 
Laat uw kind gezellig mee doen en sfeer proeven van het ge-
zellige en leuke kaboutervolleybal! 
Voor meer informatie: svannen.nl  
Of kunt u mailen naar: nettie.hegge@planet.nl 
Of bellen naar: 0654964093  

Leerlingenraad 
De leden van de leerlingenraad zijn voor de tweede keer bijeengekomen. Er is gesproken over de inzet van het geld van de leer-
lingenraad. Er worden drie nieuwe ideeën dozen gemaakt. Deze dozen worden op drie verschillende punten in de school neerge-
zet. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen hier hun ideeën instoppen en de leerlingenraad zal deze ideeën bespreken in de 
vergaderingen. In de vorige nieuwsbrief waren de leden van de leerlingenraad niet goed weergegeven, vandaar nog een keer de 
namen van de nieuwe leerlingenraad. 
De leden van de leerlingenraad zijn: 
Groep 5: Ties en Mare 
Groep 6a: Dewi, Romy en Noor 
Groep 6b: Myrthe en Julia 
Groep 7a: Jazz en Merijn 
Groep 7b: Noa en Solane 
Groep 8a: Anouk en Jocelyn 
Groep 8b: Noa en Levy 

Maandsluiting 

Alle groepen verzorgen een 
maandsluiting, uitgezonderd de 
groepen 8. Zij hebben een grote 
afscheidsmusical. De maandslui-
ting van groep 6 was altijd rondom 
kerst. We willen een andere invul-
ling geven aan de kerstviering en 
daarom vervalt de maandsluiting 
van groep 6 in deze periode. Na-
tuurlijk hebben de groepen 6 op 
een ander moment de maandslui-
ting (zie kalender).  
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Verwennen en waarderen 
Met regelmaat ontvangen leerkrachten cadeaus van leerlingen; een kleinigheidje omdat juf jarig is, een pre-
sentje omdat meester geslaagd is, een aardigheidje omdat de leerling de klas verlaat en een geschenk om-
dat de zomervakantie aanbreekt.  
We hebben met team en MR besloten het vanaf dit moment iets anders aan te pakken.  
De verjaardagen van de leerkrachten worden niet meer gevierd. In plaats daarvan worden er juffen– en 
meestersdagen georganiseerd. Dit wordt georganiseerd met de parallelgroep of met de bouw. Er wordt 
geen geld meer ingezameld voor een cadeau en ook worden er geen individuele cadeautjes meer gegeven 
door de kinderen. De nadruk ligt op een feestdag voor de kinderen en niet meer op de verjaardagen van de leerkrachten. Ook 
bij andere feestelijkheden of mijlpalen, worden de leerkrachten het meest blij van alle glinsterende ogen. Het gaat niet om 
cadeaus, maar vooral om een welgemeende handdruk met een woord van waardering, of een persoonlijk bedankje op een 
kaart, of een tekening van het kind met een boodschap of een high five of een boks. 
We hopen dat u zich aan bovenstaande afspraak wilt conformeren. Er ontstaat hiermee o.i. veel duidelijkheid en u hoeft niet 
meer naar een winkel te rennen een cadeau te kopen omdat iedereen het doet. 

Aanmelden nieuwe verkeersouders 
Op De Eshoek is de verkeerscommissie (een werkgroep bestaan-
de uit ouders en een leerkracht) actief op het gebeid van ver-
keer. Verkeersouders helpen de school met alles wat met het 
verkeer te maken heeft. Door de inzet van de verkeerscommis-
sie is en wordt er veel aandacht besteed aan de verkeersveilig-
heid in de schoolomgeving. Samen zorgen we ervoor dat kin-
deren veiliger naar school kunnen! 
 

Onze kinderen zoeken  
verkeersouders! 

 
Daarmee ondersteunt u onze leerkrachten bij praktische ver-
keerslessen, helpt u mee bij het praktisch verkeersexamen, 
voert u de fietscontrole uit en organiseert u verkeersacties. 

 
Wat mag u verwachten? 
Als Verkeersouder zet u uw eigen talenten in. U doet waar u 
goed in bent en wat u leuk vindt en u bepaalt zelf wat er in uw 
agenda past. We verdelen de taken en maken het samen tot een 
succes. Veilig Verkeer Nederland ondersteunt met informatie, 
materialen en gratis workshops.  
 
Wanneer u  besluit verkeersouder te worden, meld dit bij de 

directeur  of mail naar verkeerscommissieeshoek@outlook.com 

Inleveren inktpatronen en toner 
Bij de hoofdingang staat een hoge doos, waarin 
alle inktpatronen en tonercassettes ingeleverd 
kunnen worden. Hiervoor krijgt De Eshoek een 
kleine vergoeding. 

Kijkavond 
Jaarlijks was het gebruikelijk dat de kinderen u uitnodigden voor een 
kijkavond in november, naast het werk van de leerling werd dan ook de 
lampion bekeken.  

De kijkavond in november vervalt. We organiseren in januari 2020 een 
themaweek met als onderwerp LANDEN. Voor dit project wordt u uit-
genodigd om het werk te komen bekijken.  

 

     Heeft u een vraag? 

Stel die ons 



 
 

De virtuele etalage van  onze school.  

Met als doel het goed en volledig  
informeren van ouder(s)/verzorger(s) 

of  

andere belangstellenden. 

Nieuws vanuit de MR  
Op 8 oktober is de MR voor de eerste vergadering bijeen geweest. Er zijn binnen de MR twee nieuwe 
leden. Dit zijn Yvonne van der Veen en Tanka Weijer. Zij stellen zich graag aan u voor. 

Ik ben Yvonne van der Veen, 46 jaar en werkzaam als adviseur personeel- en 
teamontwikkeling bij een woningcorporatie in Emmen. Sinds 3 jaar woon ik met 
veel plezier met mijn zoon, Xander (bijna 10 jaar) en dochter, Eline (6 jaar) en kat 
(Snorretje) in Annen. Xander zit in groep 6A en Eline in groep 3B. 
Sinds oktober jl. ben ik lid van de MR van OBS de Eshoek. Ik heb mij aangemeld omdat ik graag wil mee-
denken bij de verdere ontwikkeling van de school en bij de uitdagingen waar de school voor staat 
(kwaliteit en samenstelling van lessen, lerarentekort, etc.). 
Ik zie er naar uit om deze rol op mij te nemen! 
Heb je ideeën of vragen die relevant zijn voor de MR of wil je meer over mij weten dan kunnen je mij op 
maandag en woensdag om 14.00 uur voor de sporthal vinden of bereiken via 0618841049.            

 
Hierbij stel ik me voor als nieuw lid én gelijk ook de nieuwe voorzitter van de MR. 
Mijn naam is Tanka Weijer, ik ben de moeder van Toon van der Leij, 6 jaar, zit in groep 
3b-4b en Pijke van der Leij, 4,5 jaar, zit in groep 1 in het Konijnenhol en ben partner van 
Ivar van der Leij. 
Ik ben werkzaam bij GGD Groningen als Toezichthouder Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). In mijn werk (en ook privé) ben ik nieuwsgierig, durf ik kritische vragen 
te stellen, spreek ik mensen van verschillende niveaus (van beleidsmedewerkers van de 
gemeenten tot cliënten bij een zorgaanbieder) en behandel ik allerlei rapporten en aan-
verwante stukken. 
Het lijkt met interessant en boeiend om zowel op beleids- als op praktisch niveau mee te denken als MR lid. Ik wil er zijn voor 
ouders en kinderen om hun (onze) belangen te  behartigen. 
Spreek me aan op het schoolplein als je dingen opvallen of waar je mee zit, want ik hoor graag suggesties zodat we samen onze 
school kunnen verbeteren.  

Doordat de samenstelling is veranderd zijn ook de taken hier en daar 
wat aangepast. Zie voor de wijzigingen de tabel.  
De MR heeft afscheid genomen van Bas Dijksma. Tijdens de vergade-
ring is er gesproken over de start van het schooljaar en wat de op-
komst was bij de verschillende momenten. Er is gesproken over mo-
gelijke veranderingen voor de start van volgend schooljaar. De vol-
gende MR vergadering is op dinsdag 26 november.      

Neem regelmatig een kijkje 
op  

www.eshoek.nl 

  Voorzitter     Tanka Weijer    

  Plaatsvervangende voorzitter     Marieke de Vries   

  Secretaris     Dieuwerke Duursma   

  Penningmeester     Mariska Raven-Damveld   

  Notulist     Dieuwerke Duursma   

  Contactpersoon OR     Hennie van der Schuur   

  GMR     Mariska Raven-Damveld   

  Lief en Leed      Yvonne van der Veen    
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