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Inleiding 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Het schooljaar dat in maart een 
totaal andere wending aannam. Wat een heel bijzonder einde. Een schooljaar welke we ons nog 
lang zullen heugen. Het coronavirus heeft een enorme stempel op dit schooljaar gedrukt.  De we-
reld zag er voor de kinderen ineens heel anders uit. Corona betekent een grote impact voor zo-
wel grote als kleine mensen. Gelukkig lijkt de wereld weer langzaam wat open te gaan. Voorzich-
tig en met restricties en richtlijnen. En kinderen? Die spelen en chillen weer verder. Laten zich 
zoals altijd verrassen en verwonderen zoals ze dat als geen ander kunnen. Met veerkracht weer 
verder. Soms is stilstaan goed om samen weer vooruit te kunnen gaan.  
Wekenlang hebben de kinderen thuis gewerkt  en heeft u als ouder de kinderen waar mogelijk 
begeleid. Nogmaals willen we onze grote dank daarover uitspreken.  
We blijven echter niet alleen maar achterom kijken in deze nieuwsbrief. Graag willen we u op de 
hoogte brengen van het formatieplan voor het nieuwe schooljaar. Helaas moeten we afscheid 
nemen van verschillende collega’s, maar we verwelkomen ook nieuwe gezichten binnen ons 
team.  
Uiteraard houden we u op de hoogte van de RIVM maatregelen welke betrekking hebben op on-
ze school. We zullen deze regels ook blijven volgen in het nieuwe schooljaar. 
In de tweede schoolweek, de week van 24 t/m 28 augustus, vinden de startgesprekken plaats. U 
ontvangt gelijk in het nieuwe schooljaar een uitnodiging voor deze startgesprekken.  
Rest mij nog u een hele fijne, onbezorgde en vooral gezonde zomervakantie te wensen. 
Anja Gerding 
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MR 
Dinsdag 16 juni was de laatste MR vergadering van het schooljaar 2019-2020. In deze vergade-
ring is het schoolontwikkelingsplan goedgekeurd. In dit plan wordt aangegeven welke begelei-
ding De Eshoek kan bieden bij verschillende orthobeelden (verschillende gedrags- en leer-
problemen). 
Ook is de richtlijn voor gescheiden ouders, het werkverdelingsplan, het jaarverslag MR 2019-
2020 en het jaarplan MR 2020-2021 goedgekeurd. De termijn van Mariska (Personeelsgeleding) 
en Marieke (oudergeleding) is verlengd voor drie jaar.   
Het vergaderrooster van de MR 2020-2021   
1. Dinsdag 29 september 20.00-22.00   
2. Donderdag 5 november 20.00-22.00  
3. Woensdag 13 januari 20.00-22.00  
4. Dinsdag 2 maart 20.00-22.00  
5. Donderdag 22 april 20.00-22.00  
6. Woensdag 16 juni 17.00-19.00   
In de eerste vergadering van de MR komen de volgende onderdelen aanbod:   
- 1 oktober telling   
- Taakverdeling MR  
- Schoolgids 2020-2021  
- Jaarverslag MR 2019-2020  
- Scholingsplan 2020-2021  
- Organisatie thema-avond feb. 2021   
- Analyse veiligheidsenquête  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR.   
Dieuwerke Duursma  mr.eshoek@primah.org  
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Afscheid 
Aan het eind van het schooljaar ‘moeten’ we helaas afscheid van perso-
neelsleden nemen.  

Juf Willemien Hebels zegt De Eshoek gedag. Zij heeft gedurende dit 
schooljaar invalwerkzaamheden gedaan op De Eshoek. Vanaf januari 
2020 heeft zij juf Dieuwerke vervangen in verband met zwangerschaps-
verlof. Juf Willemien gaat volgend schooljaar werken op obs Gieten en 
obs Emmensschool te Gasselternijveen. 
 
Juf Janka Slotegraaf is vanaf januari 2020 de parttime leerkracht van de 
Poezenmand. De Poezenmand was een instroomgroep voor kleuters die 4 jaar werden. Deze groep wordt m.i.v. het nieuwe 
schooljaar opgeheven. Voor juf Janka  is er daarom op dit moment geen plaats op De Eshoek. We betreuren dat enorm. Jan-
ka heeft vol enthousiasme samen met juf Marjon de Poezenmand begeleid. De kinderen kregen in een veilige en overzichte-
lijke omgeving alle zorg en aandacht. We hopen van harte dat er voor Janka snel een plaats is.  
 
Na 8 trouwe jaren Eshoek vertrekt Juf Ulka Fix. Ulka heeft er voor gekozen om vanaf volgend schooljaar eens te gaan kij-
ken op een andere school. We bedanken haar voor een mooie samenwerking en vooral de gezelligheid en warmte die Ulka 
bij zich draagt. Juf Ulka gaat volgend schooljaar werken op De Dobbe in Gasselte. 

Vanaf 1985 is juf Ina Tilman een bekend gezicht op De Eshoek. Na een werkzame periode van dus maar liefst 35 jaar in An-
nen, maakt ook zij de keuze om ook in de keuken van een andere school te gaan kijken. We willen Ina bedanken voor de 
mooie tijd die we met haar hebben gehad. We hebben met haar fijne dingen meegemaakt en mooie ontwikkelingen doorge-
maakt. Juf Ina gaat volgend schooljaar werken op de Prins Willem Alexanderschool in Eext.  
 

Juf Jessie Kamminga heeft tijdens het corona-tijdperk tot het einde van dit schooljaar ondersteuning geboden aan verschil-
lende leerlingen en klassen. Ze was een talentvolle vliegende keep, maar gelukkig heeft ze voor het nieuwe schooljaar een 
vaste werkplek op obs Gieten en obs De Drift in Grolloo.   

We wensen Willemien, Janka, Ulka , Ina en Jessie veel succes! 

Tot ziens schooljaar 2019-2020 
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 (corona) jaar.  Deze leerlingen maken een heel proces door. Ze zijn 
binnen gekomen als ukkies en verlaten de school als beginnende puber. Helaas wordt het laatste schooljaar voor deze leer-
lingen afgesloten zonder schoolkamp en zonder ouders die naar de eindmusical kunnen kijken vanwege alle coronamaatre-
gelen.  
Straks maken onze achtstegroepers de overstap naar het voortgezet onderwijs; hooggespannen verwachtingen, opwinding 
over het enorme avontuur en misschien wel angst voor de grote wereld buiten 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 vrijdag 3 juli. Komende woensdag, 1 juli, spelen zij de eindmusi-
cal. Ouders van leerlingen uit groep 8 kunnen deze musical volgen via een livestream.  

Wij wensen onze kanjers een enorm leuke middelbare school tijd. En hopen dat ze nog eens langs komen voor een plaatje of 
een praatje. 

BEDANKT!  
Een bijzonder 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, uitstapjes en 
feestelijkheden bleek de hulp van ouders onmisbaar. Voor die ondersteuning zijn de leerkrachten en kinderen de bereidwilli-
ge ouders meer dan dankbaar. Een extra woord van dank richten we graag aan de klassenouders, het LOT-team, de ver-
keersouders, ouderraadsleden en medezeggenschapsraadsleden. Zij steken heel veel tijd en energie in de dagelijkse school-
zaken 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 terugkomst op maandagochtend 17 
augustus om half 9.  



Mijnschoolinfo is ons ouderportaal. Het vereenvoudigt de communica-

tie tussen school en ouders en zorgt er voor dat ouders altijd toegang 

hebben tot alle benodigde informatie.  

Vakantierooster 2020-2021 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 1-1-2021 

Voorjaarsvakantie 22-2-2021 26-2-2021 

Pasen 2-4-2021 5-4-2021 

Meivakantie 26-4-2021 7-5-2021 

Hemelvaart 13-5-2021 14-5-2021 

Pinksteren 24-5-2021 24-5-2021 

Zomervakantie 12-7-2021 20-8-2021 

Margedagen waarop de kinderen vrij zijn: 

21-09-2020 (ma) - 28-10-2020 (wo) - 25-11-2020 (wo) - 28-01-2021 (do) - 19-02-2021 (vr) 

06-04-2021 (di) -  12-05-2021 (v.a. 12.00 uur i.v.m. Sport- en Spelweek) - 25-05-2021 (di) 

Gevonden voorwerpen 

Alle spullen die wij na schooltijd vinden, worden in de gevonden voor-

werpen bak gelegd (hoofdingang, portaaltje). Woensdag 1 juli worden 

alle gevonden voorwerpen van de afgelopen maanden op de tribune 

uitgestald. We gaan met de kinderen kijken of er eigendommen tus-

sen liggen. De overgebleven spullen gaan ze naar een goed doel. Het 

nieuwe schooljaar starten we met een lege bak.  

Nieuwe leerlingen  
In deze laatste schoolperiode ont-
vangen wij geen nieuwe leer-
lingen. 
 
In het nieuwe schooljaar staan 
onze deuren wagenwijd open 
voor nieuwe leerlingen. 

 

 

Heeft u nog een vraag? 

Bel of mail 

 

Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust? 

Rapporten  
Tijdens de laatste schoolweek worden de rapporten 
uitgereikt. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 ont-
vangen de rapporten woensdag a.s.  
De kleuters van groep 2 en de leerlingen van groep 8 
ontvangen deze vrijdag 3 juli. 

Poezenmand opgeheven  
In het nieuwe schooljaar starten we met twee kleutergroepen. De 
kleuters van De Poezenmand zijn verdeeld over deze twee verschil-
lende groepen. De ouders ontvangen de plaatsing met leerlingenlijst 
op de mail. 

Informatieavond ouders groepen 2  
De kleuters van groep 2 gaan volgend schooljaar naar groep 3. 
Om de ouders ook op deze overgang voor te bereiden hebben 
we een informatieavond gehouden met een presentatie in de 
Meet. Het was een goed alternatief op afstand de informatie 
te delen en te verkennen. De presentatie van deze informatie-
avond staat op de website (www.eshoek.nl).  

Nieuwe maatregelen RIVM 
Er is een nieuw Corona protocol ontvangen ingaande 1 juli. 
We (crisisteam St. PrimAH) hebben besloten om tot aan de 
zomervakantie het huidige protocol te volgen. In de laatste 
week van de zomervakantie ontvangt u van ons het nieuwe 
protocol, waar nieuwe afspraken en regels in zijn opgeno-
men.  



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: lezen tijdens de vakantie 

In de (zomer) vakantie lezen kinderen vaak minder dan op de dagen dat ze naar school gaan. Zwemmen of buiten spelen is 
natuurlijk ook heel belangrijk en leuk! Maar door minder te lezen kan hun leesniveau dalen, dat noemen we een 'zomerdip'. 
Kinderen halen dan niet het leesniveau wat van ze wordt gevraagd in het begin van dat schooljaar. Blijven lezen in de vakantie 
is dus heel belangrijk. Maar hoe motiveer je de kinderen om te lezen? Hieronder volgen wat tips. 
 
Er zijn mooie samenleesboeken voor ouder en kind. Je leest dan om de beurt een zin of een bladzijde. 
In de Samenleesboeken is de tekst geschreven op twee verschillende AVI-niveaus. De twee niveaus 
wisselen elkaar om de paar regels af. De beginnende lezer leest het lagere AVI-niveau. Een meer erva-
ren lezer of ouder, leest de moeilijkere zinnen op een hoger AVI-niveau. Zo lees je samen een leuk 
verhaal! 
 

Maak eenvoudige kruiswoordpuzzels of woordzoekers met je kind. Puzzel-
boekjes zijn op leeftijdsniveau te koop in de boekhandels en ook via apps 
verkrijgbaar. Bijvoorbeeld de app: Pelle puzzelt 
Er zijn verschillende apps beschikbaar waarop kinderen gratis boeken kun-
nen lezen: 
 

De vakantiebieb Met deze app kun je gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid bent van 
de bibliotheek. De app is te downloaden op een tablet of smartphone. De geselecteerde e-books komen 
op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen inter-
netverbinding meer nodig. 
 
De luisterBieb. Via de gratis app 'LuisterBieb' kun je verhalen of e-boeken luisteren terwijl je tegelijker-
tijd mee kunt lezen. 

Via Yoleo (www.yoleo.nl) kunnen kinderen boeken meelezen met een voorgelezen 
tekst waardoor kinderen lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Kinderen verdie-
nen hier met het lezen punten om hun virtuele kamer te pimpen en om nog leuker te kunnen gamen. Kin-
deren kunnen met hun bibliotheekpas 10 boeken tegelijkertijd lenen voor een periode van 3 weken. Yoleo 
kan gebruikt worden op de ipad, tablet, laptop of computer, er is wel een internetverbinding voor nodig. 
 

Dit jaar krijgen alle kinderen die in groep 3 en 4 op De Eshoek zitten een tasje met een 'vakantiedoe-boek' van de bibliotheek. 
Ook zitten hier een aantal leesboeken in die de kinderen mogen lenen tijdens de zomervakantie. 
 
Veel leesplezier! 

Formatie schooljaar 2020-2021 
Aan het eind van ieder schooljaar worden de klassen voor het volgende schooljaar ingedeeld. Het aantal klassen en de verde-
ling van het aantal leerlingen per klas heeft alles te maken met het totaal aantal leerlingen op de hele school. Tijdens directie 
bijeenkomsten, teamvergaderingen en (G)MR bijeenkomsten zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de formatie, die 
vervolgens verwerkt zijn in het bestuursformatieplan. Van daaruit wordt het schoolformatieplan samengesteld. Het schoolfor-
matieplan is besproken met het schoolteam en de medezeggenschapsraad. Uiteindelijk geeft de directeur-bestuurder van 
stichting PrimAH zijn goedkeuring. Naast de klassenverdeling, heeft nu ook de koppeling van leerkrachten aan de groepen 
plaatsgevonden. Leerkrachten worden zorgvuldig gekoppeld aan bepaalde groepen kinderen. Dit heeft te maken met wat de 
groep aan vaardigheden/kennis bezit of vraagt. De kwaliteit van de leerkrachten hangt nauw samen met specialistische ken-
nis, ervaring in de betreffende groep en de voorkeur voor het jongere of oudere kind. We vinden de rust in de school heel be-
langrijk. Er staan daarom bij voorkeur niet meer dan 2 leerkrachten voor de groep. In het schema leest u voor welke groepen 
de groepsleerkrachten verantwoordelijk worden.  
 
Een vertrouwd gezicht voor de kleuters is dit schooljaar juf Marjon Vos. Zij wordt nu de leerkracht van groep 3. Juf Marjon 
heeft afgelopen half jaar de Poezenmand geleid. Zij gaat samen met  juf Willemein Jansen, nu een bekend gezicht in groep 7, 
groep 3 begeleiden. Juf Willemein heeft dit schooljaar haar LIO stage bij ons op school afgerond en heeft daarmee haar diplo-
ma gehaald. 
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         De samenstelling van de groepen 4 t/m 8 verandert niet. Groepen a blijven groepen a, groepen b blijven groepen b.  

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 thuis-

situatie. 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 Gerda (onderwijsassistente) is gedurende 2 dagen, tijdens de lestijden 

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

lingen die hier behoefte aan hebben, maar kan ook een deel van de klas bij het zelfstandig werken begeleiden. Gerda 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.  

 

Juf Nita (woensdags) en juf Anita (donderdags) verzorgen naast lesgevende taken ook het onderwijsaanbod aan de (hoog)

begaafde leerlingen, in samenwerking met juf Tineke Stelwagen.  

 

Meester Patrick is aan het team van De Eshoek toegevoegd als vakleerkracht gymnastiek. Patrick verzorgt wekelijks in de groe-

pen 3 t/m 8, twee ambitieuze en enthousiaste lesuren gym.  

 

De administratie van de Eshoek wordt gedaan door Janine, Annemiek en Albertha. 

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

Willy, Roelie, Anja  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 Anita Anita Annet Annet 

Konijnenhol Alet Alet Alet Marjon Alet 

Groep 3 Marjon Marjon Willemein Willemein Willemein 

Groep 4a Greta Claartje Claartje Claartje Claartje 

Groep 4b/5b Leonie Leonie Leonie Hetty Hetty 

Groep 5a Hennie Hennie Hennie Hennie Nita 

Groep 6 Marcel Marcel Greta Marcel Marcel 

Groep 7a Gitte Gitte Dieuwerke Dieuwerke Dieuwerke 

Groep 7b Harriët Harriët Harriët Harriët  Greta 

Groep 8a Gerben Gerben Gerben Gerben Gerben 

Groep 8b Mariska Mariska Hendrika Mariska Mariska 



Hallo allemaal, 

Helaas moet ik De Eshoek verlaten. Op dit moment is er nog geen vacature binnen stichting PrimAH 

waar ik voor in aanmerking kom. Erg jammer, maar gelukkig kan ik terug kijken op een fijne periode op 

De Eshoek. Met veel plezier heb ik met juf Marjon de instroomgroep “De Poezenmand” opgestart. De 

kinderen die 4 jaar zijn geworden in het afgelopen half jaar hebben we mogen begeleiden. Kleuters die 

nu al volledig gewend zijn in De Eshoek en de dagen plezierig vullen met klasgenoten. Ik hoop jullie alle-

maal snel weer te zien. 

Met vriendelijke groet, 

Janka Slotegraaf 

Lieve kinderen en ouders van De Eshoek, 

8 jaar geleden kwam ik van De Bonnerschool in Gieten naar De 

Eshoek in Annen. 

Dat was in het begin best wennen, ik werkte dat 1e jaar nog 2 

dagen in Gieten en 2 dagen in Annen. Maar dat wende al vrij 

snel en na dat jaar kon ik mij volledig inzetten voor De Eshoek. 

In die 8 jaar dat ik hier gewerkt heb ik heel veel lieve en leuke 

kinderen les mogen geven, iets wat ik altijd met heel veel liefde 

en plezier heb gedaan. Ook heb ik veel geleerd, gezien en mee-

gemaakt. Maar nu is de tijd gekomen op nog meer te leren en 

eens te gaan kijken op een andere school. 

Voor jullie allemaal een heel fijne zomervakantie en wie weet 

treffen we elkaar weer! 

Lieve groeten, 

juf Ulka 

Na jaren op “De Eshoek” te hebben gewerkt ga ik met ingang van het 

nieuwe schooljaar op basisschool de “Prins Willem Alexander” in Eext 

werken. Ik denk hierbij terug aan alle herinneringen op “De Eshoek”: bos-

feesten bij de kleuters en op versierde karren naar het bos, prachtige 

Sinterklaasfeesten, kerstdiners waarbij kinderen zo genoten, schoolreis-

jes naar o.a. Nienoord/het Kameleondorp/Pinokkio, eitje-tik waarbij ie-

dereen z’n best deed om een zo sterk mogelijk ei te krijgen, Koningsdag 

en daarvoor Koninginnedag waarbij we stonden te dansen op het plein 

en spetterende maandsluitingen. Daarnaast heb ik kinderen op leerge-

bied iets kunnen bijbrengen en ik heb gezellige momenten in de klas ge-

had. Graag wil ik iedereen bedanken voor de fijne tijd op “De Eshoek”: de 

kinderen in de klas en ouders voor het vertrouwen in mij. Ik kijk uit naar 

een nieuwe periode in Eext en zeg tegen iedereen tot ziens! 

Juf Ina 

Hallo,  

Na anderhalf jaar als invaller op De Eshoek te hebben gewerkt, komt er voorlopig een eind aan deze invalperiode.  

Ik ben in februari vorig jaar gestart in groep 5/6. Ik heb lesgegeven in groep 8, groep 3 en mijn invalperiode hier afgesloten in groep 7. Vanaf 
de eerste dag, heb ik me enorm welkom gevoeld en dat voelt nog steeds zo. Op De Eshoek is een fijn team werkzaam, wat het lesgeven aan 
kinderen nog leuker maakt. Voor mij is sfeer en met plezier naar je werk gaan een eerste vereiste. Dit vond ik niet alleen in het team, maar 
ook in het contact met de kinderen en de ouders. Ik heb een enorme betrokkenheid en waardering gevoeld. Mijn dank hiervoor.  
Volgend schooljaar ga ik 3 dagen op obs J. Emmens (groep 7/8) werken en 2 dagen op obs Gieten (groep 8).  
We gaan elkaar vast nog wel ergens zien en voor nu wens ik jullie allen een fijne vakantie!  
 
Vriendelijk groet,  
Willemien Hebels-Somers  

Wat vind ik het fijn om na de zomervakantie weer op De Eshoek 

te mogen werken. Het afgelopen half jaar heb ik bij de kleuters 

gewerkt in 'de poezenmand'. Die groep is er na de zomervakantie 

niet meer, maar nu mag ik naar groep 3 en op donderdag ben ik 

nog bij de kleuters te vinden.  

Mijn naam is Marjon Vos, 37 jaar en ik woon met mijn man Ron-

nie en onze zoons Ruben en Jelte in Gieten.  

De afgelopen 15 jaar heb ik in Stadskanaal en Vlagtwedde ge-

werkt als intern begeleider en leerkracht van verschillende groe-

pen.  

Ik geniet elke dag van het contact met de kinderen. Het is zo 

mooi om te zien hoe ze zich ontwikkelen 

en om ze daarin te mogen volgen en  

stimuleren.   

Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar.  

Hoi allemaal, ik ben juf Willemein Jansen. Een 
aantal van jullie heeft mij dit schooljaar vast al 
wel zien rondlopen op De Eshoek. Ik ben 26 jaar 
en woon in Assen. In mijn vrije tijd volleybal en 
schaats ik of fiets ik een stukje op mijn racefiets. 
Daarnaast zit ik ook graag met vrienden op een 
terras. Voordat ik met de PABO begon, heb ik de 
studie psychomotorische therapie afgerond en 
werkte ik in de ouderenzorg. Toch trokken kin-

deren mij meer en daarom ben ik gestart met de tweejarige pabo-
opleiding. Dit jaar liep ik op de Eshoek stage in groep 5 en 3 /4 en ik 
heb mijn eindstage afgerond in groep 7. Eind juni hoop ik de PABO af 
te ronden.  

Ik heb het ontzettend naar mijn zin op De Eshoek en ben dan ook blij 
dat ik volgend jaar mag blijven. Volgend jaar zal ik 3 dagen voor groep 
3 staan. Ik kijk erg uit naar het nieuwe schooljaar en hoop dan een leuk 
en leerzaam jaar te hebben met de groep. Iedereen een fijne vakantie!  

 

Dag, tot ziens…. en even voorstellen 



Nieuws vanuit de bibliotheek 



Theaterlessen 

Geachte ouders/verzorgers en kinderen van De Eshoek in Annen, 

 

Graag vragen wij in deze nieuwsbrief uw aandacht voor het volgende.  

Houdt uw kind van toneelspelen, verhalen, dansen en zingen? Lijkt uw kind het leuk om met alle kinderen samen te werken aan 
een voorstelling die gespeeld wordt in een echt theater? Maar is het lastig om uw kind te halen of te brengen naar een cursus? 
Dan kunt u uw kind opgeven voor de musicalcursus van de Ros Theater en Musical school Drenthe. 

Op donderdag 27 augustus start de Ros Theater en Musical School Drenthe, onder voorbehoud van corona,  weer met een mu-
sicalcursus voor kinderen van 7- 12 jaar van De Eshoek in het speellokaal van De Eshoek. De cursus is van 14.05-15.35 en wordt 
gegeven door Lisanne Eshuis. De eerste les is een gratis proefles. 

Waarom komen wij naar de scholen toe? 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen een kans krijgen om te ontdekken waar hun kracht en hun talent liggen. Op scholen 
is de meeste aandacht voor cognitieve vakken. Met ons naschoolse aanbod willen wij ook de creatieve kant aandacht geven. In 
de lessen kunnen de leerlingen ontdekken of ze plezier hebben om met theater bezig te zijn. Wij hebben aandacht voor de per-
soonlijke ontwikkeling van kinderen en we leren ze theatervaardigheden.  

Waar kan dat het beste? Op hun eigen plek, hun school, in hun eigen vertrouwde omgeving. En de scholen vinden het fijn dat 
wij komen. Door het beschikbaar stellen van het speellokaal laten ze zien dat ze kunst en cultuur belangrijk vinden. 
Bovendien hoeven de ouders de kinderen niet meer speciaal te halen en te brengen.  

De lessen zijn dus op donderdagmiddagen van 14.05-15.35 en worden gegeven door Lisanne Eshuis. De lessen gaan door tot 
half juni. We geven elke week les, behalve in de schoolvakanties. Aan de lessen mogen ook kinderen van andere scholen in de 
omgeving meedoen. Elk seizoen maken we een eindvoorstelling waarin alle kinderen optreden. Het lesgeld is €23,75 per 
maand. Zie voor de voorwaarden onze site www.rostheater.nl. 

Is het cursusgeld een probleem? De Ros Theater- en Musicalschool doet ook mee met het Jeugdcultuurfonds van Drenthe. Ou-
ders voor wie de cursusgelden moeilijk op te brengen zijn, kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage bij dit fonds indie-
nen, zodat hun kind ook mee kan doen. Het hele cursusbedrag wordt dan vergoed.  

Wil uw kind een gratis proefles volgen? Dan kunt u uw kind opgeven bij Anita Ros, rostheater@gmail.com, 06 405 36 119. Een 
cursus start bij 10 leerlingen. 

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld onze lessen voor volwassenen? Welke voorstellingen we gemaakt hebben? Ons rooster? Be-
kijk dan onze site www.rostheater.nl 

Bij het maken van deze info weten wij nog niet of we weer kunnen samenwerken met  SKID opvang. Als we kunnen samenwer-
ken betekent dat onder andere dat kinderen vervoerd kunnen worden door medewerkers van SKID. Ook krijgen de kinderen 
die worden opgevangen door SKID op de donderdag 10% korting op het lesgeld. We houden u op de hoogte. 
 
Wij zijn netwerkpartner van het ICO en wij zijn lid van Platform Theater, het landelijk overlegorgaan van jeugdtheaterscholen. 
Wij bieden als vanouds kwaliteit en werken met bevoegde docenten.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Anita Ros, rostheater@gmail.com of 06 405 36 119 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de docenten 

Anita Ros 

Theatermaker/docent 

Ros Theater en Musical School Drenthe 

www.rostheater.nl 

facebook.com/rostheater 

06 405 36 119 
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