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Op de drempel van het jaar blikken we terug op een mooi en succesvol 2019. 
Een jaar met lanceringen van nieuwe methoden, samenwerkingen, uitdagende 
speelhoeken en veel nieuwe ideeën en inspiratie.  
Voor 2020 staat er weer genoeg op de planning, waarbij we ons gaan voorbe-
reiden op een nieuw leerlingenrapport, inzoomen op de recente ontwikkelin-
gen over eigenaarschap, beraden op het vele correctiewerk, maar vooral ons 
richten op een fijn en plezierig jaar in samenwerking met leerlingen en ouders! 
Alle ingrediënten om ook van komend jaar weer een succes te maken. 

                         Fijne feestdagen en een goed 2020 toegewenst  

Volg de activiteitenkalender van De Eshoek op Mijnschoolinfo. 
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Vrij 
Maandag 9 december zijn alle kinderen 
vrij i.v.m. een margedag  
De kinderen hebben Kerstvakantie van 21 
december 2019 t/m 5 januari 2020.  
 

Voorleeskampioen in groep 7 

Vrijdag 22 november waren de voorleeswedstrijden in de groepen 7. Uit elke groep 
zijn er 3 leerlingen gekozen die deze middag mochten voorlezen aan alle kinderen uit 
groep 7, de juffen uit groep 7 en een jury bestaande uit (ex juf) Geertje Linnenman, 
en juf Ulka. Er werd prachtig voorgelezen door alle kandidaten. Uiteindelijk heeft de 
jury besloten dat Noa de kampioen van De Eshoek is geworden. Zij gaat onze school 
vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van alle scholen binnen de gemeente Aa 
en Hunze. Gefeliciteerd  Noa!! We wensen je veel succes in de volgende ronde. 

Nieuwe leerlingen 
In de maand december verwelko-
men we geen nieuwe leerlingen.   
In januari verwelkomen we veel 
nieuwe kleuters in onze nieuwe 
instroomgroep: de poezenmand. 

Voorleeswedstrijd groep 7 
Hallo allemaal  
Ik ben Noa en ik ben 10 jaar oud. Ik heb mee gedaan aan de voorlees-
wedstrijd van school in groep zeven. Ik heb voorgelezen uit het boek Dag-
boek van een muts er was eens. Ik heb de voorleeswedstrijd gewonnen 
en was erg blij. Aan het begin had ik echt super veel zenuwen, maar toen 
ik aan het voorlezen was gingen mijn zenuwen weg. 
De jury ging overleggen over de uitslag. De uitslag was dat ik de winnaar 
was! Ik ben echt super blij!  
Ik ben nu voorleeskampioen van mijn school! Ik mag onze school nu vertegenwoordigen bij de 
voorleeswedstrijd tegen andere scholen. 
Groetjes Noa  

De volgende nieuwsbrief kunt u  
verwachten op 

                        6 januari 2020 

 

     Heeft u een vraag? 

Stel die ons 
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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: Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs genieten!   
 
De kleutergroepen werken met Onderbouwd. Dit middel is sinds oktober vernieuwd. Onderbouwd volgt het kind en zal dan ook 
de groepen doorbreken. Een kind van groep 1 zal misschien werken aan een doel van groep 2. Dit zal andersom ook kunnen ge-
beuren.  
Onderbouwd volgt peuters en kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal 
wordt door middel van directe instructie aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een handpop.  
Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is.  De ontwikkeling van kleu-
ters verloopt sprongsgewijs.   
Een doorgaande lijn geeft elk kind de gelegenheid zich te ontwikkelen. Het is daarbij belangrijk dat je kinderen stimuleert te gaan 
naar de zone van de naaste ontwikkeling. Maar... soms moeten kinderen ook even blijven in de actuele ontwikkeling. Dus niet te 
snel door naar het volgende. En... ook niet te snel terug naar het vorige. Dat noemen we rijpen of beklijven. Geef je kinderen die 
kans niet? Dan zullen ze onterecht in een groepsplan zitten beneden of boven hun niveau. Een kind dat leert fietsen met zijwie-
len help je niet door alleen een step en een driewieler te geven of de zijwielen er te snel af te schroeven.  
Door dagelijks een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast te leggen ontstaat er een volgmodel. 
Het vastleggen is eenvoudig doordat alle educatieve ontwikkelingsmaterialen gecodeerd zijn met kleuren en afbeeldingen van de 
handpoppen. Zo wordt het mogelijk de kleuters voor langere tijd eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Het kind leert 
het verschil kennen tussen spelend leren en lerend spelen.  

Sinterklaas op De Eshoek 
De voorbereiding op het Sinterklaasfeest, verzorgd door een actieve groep ouders en teamleden, is 
in volle gang. Hierdoor is het mogelijk dat Sinterklaas en zijn Pieten donderdag 5 december De Es-
hoek aan zullen doen.  
Alle kleuters worden om 8.20 uur in de klas verwacht. De kleuters mogen hun jas aanhouden. Zij 
gaan dan samen met de leerkracht Sinterklaas op het grote plein opwachten.  
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 blijven ‘s morgens op het grote plein. Om 8.30 uur verzamelen zij 
zich bij de eigen juf of meester om gezamenlijk de komst van Sinterklaas en zijn Pieten af te wach-
ten.   
De surprises  van de kinderen uit de groepen  5 t/m 8 mogen om 8.20 uur naar binnen worden ge-
bracht. De kinderen nemen zoals gebruikelijk fruit, een beker en de lunch mee naar school. Op school krijgen de kinderen een 
traktatie. 
Wanneer ouders willen kijken naar de komst van de Sint, dan is het grasveld tegenover de hoofdingang de beste plek. Het 
schoolplein is alleen voor de kinderen bedoeld. Tevens zouden wij ouders die met de auto komen, willen verzoeken om te parke-
ren op de grote parkeerplaats bij de sporthal. De parkeerplaats aan de Molenakkers blijft dan vrij, zodat Sinterklaas ongehinderd 
en goed zichtbaar bij school aan kan komen.  

Na de intocht gaan alle leerlingen naar de eigen klas.  

Timmertafel 
De kleuters hebben een prachtige nieuwe timmertafel in de hal 
gekregen.  Na een oproepje van de kleuterjuffen waren er twee 
papa’s uit de Vlindertuin bereid om een nieuwe timmertafel 
voor alle kleuters te maken. Met dank aan  dhr. Kammer en  
dhr. Staal kunnen de kleuters nu fijn timmeren! 

Rommelpiet 
Dinsdagmorgen, 26 november, kwamen 
de kinderen met verbaasde gezichten de 
klas binnen.  Rommelpiet was langs ge-
weest. Dat was heel duidelijk te zien: de 
klok werkte niet meer, alle stoelen en 
tafels stonden door elkaar,  het plan-
bord had piet veranderd, er was ge-
woon heel veel rommel gemaakt! De kinderen hebben alles 
weer netjes gemaakt.  
Gelukkig had Rommelpiet ook iets lekkers voor alle leerlingen 
achtergelaten. Na goed zoeken, vonden de kinderen twee 
sinterklaas lolly’s. 
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Huiswerk 
Dit schooljaar zijn de groepen 4 t/m 8 op De Eshoek gaan werken met een nieuwe taal- en 
spellingmethode: de methode STAAL. Vóór de zomervakantie heeft u in de nieuwsbrief kun-
nen lezen over deze methode en via 'mijn schoolinfo' heeft u onlangs informatie gekregen 
over deze methode. 
In deze taalmethode wordt gewerkt met thema’s, elk leerjaar worden acht thema’s aangebo-
den. De eerste twee weken van een thema doen de kinderen kennis op. Deze kennis verwer-
ken ze in de derde week in een eigen eindproduct: een presentatie of publicatie. Hierdoor leren ze stap voor stap presenteren. 
Omdat de leerlingen met deze methode al veelvuldig bezig zijn met werken aan presentaties, hebben we besloten om vanaf 
dit jaar geen spreekbeurten en boekenbeurten meer te houden. 
De spellinglessen van deze methode hebben een vast ritme: regels herhalen, uitleggen en voordoen, een oefendictee, nabe-
spreken en zelfstandig werken. Dat betekent dat de kinderen elke dag een dictee doen in de klas en hiermee komen de dictees 
die de kinderen thuis moesten leren te vervallen. 
Voor ons beleid over huiswerk of advies bij huiswerk verwijzen we naar de website; www.eshoek.nl -> Informatie -> Ouders 
 
http://www.eshoek.nl/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-05-Richtlijn-Eshoek-Huiswerkbeleid.pdf  

 
http://www.eshoek.nl/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-08-Informatie-Eshoek-Huiswerkboekje.pdf  

 

Instroomgroep "de Poezenmand" per januari 2020 
 
Vanaf 1 januari tot einde schooljaar formeren we een instoomgroep (de Poezenmand) met startende 
vierjarige kleuters. We beginnen deze groep om de andere groepen niet te groot te laten worden. Het 
voordeel is dat er meer aandacht is voor het startende kind, zoals leren samenwerken en sociale red-
zaamheid. Na dit half jaar krijgen die kinderen een plek in het Konijnenhol of de Vlindertuin. Het is de 
bedoeling dat de Poezenmand veel gaat samenwerken met de bestaande groepen en op deze manier 
veel van elkaar kan leren. Spelend leren met oudere kinderen, wat een voordeel blijft van heterogene 
groepen. 

Medezeggenschapsraad 
Op 26 november is de MR voor de tweede vergadering bijeen geweest. Tijdens deze vergadering is Stich-
ting derdengelden aangeschoven. Zij hebben aangegeven dat de scheiding tussen de OR en de Stichting 
niet meer duidelijk is en dat ze daar graag verandering in willen aanbrengen.  
Het jaarverslag 2018-2019 is vastgesteld en komt op de website.  
Verder is de richtlijn huiswerk besproken en komt er een huiswerkboekje op de website. In dit huiswerk-
boekje kunnen ouders zien wat voor huiswerk hun kind krijgt en hoe zij hun kind daarbij het beste kunnen 
begeleiden.  
Ook is het pestprotocol bekeken en vastgesteld, ook het pestprotocol wordt op de website geplaatst.  
Het werkverdelingsplan is onder voorbehoud akkoord. Op maandag 13 januari gaan een aantal leden van de MR naar de open 
avond van de GMR/MR. De volgende MR vergadering is op woensdag 15 januari.  

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: mr.eshoek@primah.org   
Taken/functies MR 2019-2020: 

 

  Voorzitter     Tanka Weijer    

  Plaatsvervangende voorzitter     Marieke de Vries   

  Secretaris     Dieuwerke Duursma   

  Penningmeester     Mariska Raven-Damveld   

  Notulist     Dieuwerke Duursma   

  Lid   Bertjan Langbeek, Marcel Alberts   

  Contactpersoon OR     Hennie van der Schuur   

  GMR vertegenwoordiger grote scholen    Mariska Raven-Damveld   

  Lief en Leed      Yvonne van der Veen    
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ORANJEBIOS wederom in aantocht ! 

Deze kerstvakantie gaat het weer gebeuren: de Oranjebios!  Op vrijdag 3 januari organiseert Vrien-
den van Oranje deze biosvoorstelling voor alle basisschoolkinderen, met popcorn en een drankje, 
zoals het hoort. 

Deze editie zullen er 2 films worden vertoond: 

 voor de jongere kinderen: aanvang 15.00 uur, einde rond 16.45 uur (we gaan ervan uit dat de kinderen worden opge-
haald). We gaan een keuze maken tussen 2 coole films, namelijk: Dikkertje Dap of Huisdiergeheimen 2.  

 
 Voor de oudere kinderen: aanvang 18.30 uur, einde rond 20.15 uur. Voor deze voorstelling zijn ook 2 topfilms in de run-

ning: Pokémon: Detective Pikachu of Brugklas - de Tijd van mijn Leven.  
 

Via Facebook van Vrienden van Oranje kun je de komende week stemmen welke film je het liefst wil zien. 

De voorstelling vindt plaats in de kuil van de Eshoek (hoofdingang). We hebben net zoals vorig jaar een prachtig groot scherm 
geregeld. Voor donateurs van de Vrienden van Oranje kost een voorstelling 1 euro per kind. Voor niet-donateurs zijn de kosten 
2,50 euro per kind. Je kunt op de dag zelf ook donateur worden en het voordelige tarief betalen.  

Kortom, een aanrader voor tijdens de kerstvakantie! Komen jullie ook? 

Voor vragen kun je terecht op onze FB pagina of per mail:  info@koningsdagannen.nl 

Kerst op De Eshoek 
Vanaf dinsdag 10 december staat de deur open voor de Kerstman. Op woensdagochtend 18  december (kleutergroepen) en don-
derdag 19 december (groepen 3 t/m 8) gaan de kinderen kerststukjes maken en genieten we van de traditie “kniepertjes bak-
ken”.  
Op donderdagavond 19 december vieren we in alle groepen het kerstfeest, met een buffet. Het feest start om 17.30 uur. Om on-
geveer 19.00 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen weer gehaald worden.  We verzoeken ouders zich niet op te hou-
den voor de klassendeuren of ramen.  
Na het Sinterklaasfeest ontvangt u een brief over de organisatie van het buffet. Ouders en belangstellenden zijn op donderdag-
avond 19 december om 17.30 uur op school welkom, om onder het genot van een glaasje glühwein, het jaar 2019 gezamenlijk af 
te sluiten. De kinderen zijn in verband met het 5-gelijkedagenmodel niet vrij op de donderdag- en vrijdagmiddag voor Kerst. De 
kinderen nemen deze dagen net als anders fruit, een beker en de lunch mee naar school.  
KERSTVAKANTIE  
Het einde van het jaar is na de kerstviering voor de leerlingen in zicht. Vrijdag 20 december wordt er gezamenlijk opgeruimd en 
sluiten we ‘s middags met alle kinderen in de kuil het jaar 2019 af. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij en kunnen vanaf dan ge-
nieten  van de kerstvakantie. Een nostalgische tijd; over wat voorbij is en niet meer terugkomt. Het is ook de periode van goede 
voornemens, van wensen en verlangens. We wensen een ieder daarom een erg gezellige vakantie en een gelukkig en uitzonder-
lijk leerzaam 2020 toe, namens alle medewerkers van De Eshoek. 

Berichtje vanuit het dorp 
Zaterdag 7 december verzorgt ondernemersvereniging Anno een 
gezellige december winkel-dag in het winkelcentrum.Om alle klan-
ten te bedanken deelt Anno die dag , op een versierd plein, gratis 
wafels uit!  ok staat er een draaimolen voor de aller kleinsten!
Graag tot ziens op zaterdag 7 december! (11:00 tot 15:00). 

https://koningsdagannen.nl/contact/info@koningsdagannen.nl

