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Margedag 
Dinsdag 6 april heeft het personeel van De Eshoek wederom een 
margedag. De kinderen zijn deze dag vrij. Dat betekent voor de 
kinderen een extra lang Paasweekend! 
Voor het team zal deze dag in het teken staan van verschillende 
onderwijsontwikkelingen zoals de visie op het jonge kind, de ana-
lyse van de Citotoetsen en de formatie voor komend schooljaar.  

Wilt u iets weten?  

Vraag het ons! 
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Nieuwe leerlingen 
In april verwelkomen we 2 nieuwe leerlingen op De Eshoek. 
Na de voorjaarsvakantie komen Anouck en Julius de klassen 
versterken. 

Anouck komt in de Poezenmand. 
Julius komt in groep 4b, van de  
combigroep 4/5b. 
We wensen jullie een fijne tijd  op  
De Eshoek. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  

10 mei 

De winter voorbij, de lente is begonnen! 
Het voorjaar is in aantocht. Langzaam wordt de natuur wakker. Langzaam wordt ook onze wereld 
‘wakker’. Durven we te dromen over een zomer waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. Een 
tijd waarin de wereld weer een beetje open gaat. We kunnen niet wachten! 
We hopen dat het goed met u gaat, dat u gezond bent. Op De Eshoek gaat het op dit moment 
goed en dat komt door onze gezamenlijke zorg en de manier waarop we zorgvuldig omgaan met 
de maatregelen. Om ons heen hoor ik regelmatig een klas die in quarantaine moet of een klas die 
naar huis moet vanwege geen vervanging. Wij doen het samen heel erg goed. U houdt de leerling 
thuis als er verkoudheidsklachten zijn en onderneemt actie als er twijfels zijn. De leerkracht gaat 
zo snel mogelijk testen bij klachten om daarna weer voor de groep te kunnen. 
Ik weet ook niet wanneer het moment van ‘weer samen’ er is, we moeten nog steeds volhouden. 
Wij wensen iedereen dan ook een zonnig, open een hoopvol voorjaar toe. Met oog voor elkaar en 
aandacht voor de wereld om ons heen. Op weg naar de zomer… 

Ouderportaal Social Schools 
YoeHoe alle gezinnen hebben een account aangemaakt. Het was soms even ploete-
ren, maar uiteindelijk lukt het ons allemaal om via Social Schools de berichten van 
school te ontvangen, een persoonlijk bericht te versturen naar school, de zieke leer-
lingen af te melden of verlof aan te vragen. Mooi!! 
Alle leerlingen hebben nu tenminste 1 gekoppelde ouder/verzorger in Social 
Schools. De 2e ouder/verzorger die nog geen account heeft aangemaakt en dit als-
nog graag wil, kan dit kenbaar maken bij de administratie. Het emailadres om Jani-
ne van de administratie te bereiken is: administratie.eshoek@primah.org. 
Daarnaast worden vaak al leerlingen met de mogelijkheid ABSENTEN in Social 
Schools afgemeld. Vooral in coronatijd, waarin dagelijks veel meer kinderen afwezig 
zijn, is dat erg prettig. De leerkracht ziet ‘s ochtends direct in het systeem welke 
kinderen afwezig zijn. Als u de leerling ziek meldt, ontvangt u van de school geen 
reactie terug. Anders is dat bij een VERLOFAANVRAAG. Een verlofaanvraag wordt 
door de directie goed– of afgekeurd en krijgt u altijd een antwoord op terug.  



Gemeente Aa en Hunze bedankt  
 
Het team van De Eshoek werd door de gemeen-
te Aa en Hunze ontzettend verwend met een 
fruitpakket.  
Met een enorme mand vol met heerlijke pro-
ducten sprak burgmeester Anno Wietze Hiem-
stra zijn waardering en respect uit voor het vele 
werk dat door het team van De Eshoek is gele-
verd tijdens het afgelopen jaar. 
Deze prachtige kaart ontving elke medewerker 
persoonlijk. 

MR 
Op dinsdag 2 maart was de derde vergadering van de MR. De geplande vergadering in januari was door de 
situatie rondom Covid niet doorgegaan. Wel is de MR een paar keer bijeengeweest om de situatie rondom 
Covid te bespreken.   
In de afgelopen vergadering heeft de MR het financieel jaarverslag goedgekeurd. Is er gesproken over de code 
rood en oranje, over hoe de Eshoek de extra financiële middelen van het rijk wil gaan inzetten, de voortgang 
van een aantal nieuwe methoden (zaakvakken) en het nieuwe ouderportaal Social Schools. Verder is de Eshoek bezig met het 
maken van een enquête om te onderzoeken hoe het onderwijs op afstand en de noodopvang gedurende de Lock down is beval-
len. De geplande thema-avond gaat dit jaar niet door en zal worden verplaatst naar volgend schooljaar.   
De volgende MR vergadering is op donderdag 22 april. Tijdens deze vergadering zal het gaan over de formatie, de klassensamen-
stelling met de daarbij behorende informatieavond voor de groepen 2, het vakantierooster en het rooster van aftreden binnen 
de MR van de Eshoek.   
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR Dieuwerke Duursma via: mr.eshoek@primah.org. 

Covid19 
Tijdens de persconferentie heeft het kabinet geen versoepelingen aangekondigd voor het onderwijs. We blijven daarom het hui-
dige protocol handhaven, waarbij zo min mogelijk bewegingen en geen onnodige bezoekers in de school erg belangrijk 
is. Niemand wil dat er een uitbraak komt, dat de veiligheid van personeel in gevaar komt en dat de kinderen weer thuis komen 
te zitten. Volhouden is nog steeds het devies. Voor belangrijke mededelingen zijn we natuurlijk bereikbaar per mail en/of tele-
foon.  
  
Er zijn binnen stichting PrimAH een aantal  afspraken gemaakt, die enigszins leiden tot kleine aanpassingen. De medezeggen-
schapsraad van De Eshoek heeft ingestemd met onderstaande aanpassingen:  
 Traktaties: Voorverpakte traktaties zijn weer mogelijk m.i.v. 1 april (geen grap). 
 Externen in de school: tot de week na de meivakantie laten wij op personeel van PrimAH na geen mensen toe voor gast-

lessen. Dus geen ICO of cultuurdocenten, bibliotheek, muziek, Streetwise, e.d. Wel stagiaires en vaste vrijwilligers. Als de 
gastlessen digitaal zijn dan is dit uiteraard wel mogelijk een eventuele afsluiting in de buitenlucht voor betreffende klas is 
(na triage) ook toegestaan. Externen die zorg in de school leveren zijn na triage toegestaan.  

 Musical : Via een livestream wordt, ook dit schooljaar, de musical getoond.  
 Maandsluitingen: De maandsluitingen worden in de eigen klas georganiseerd en uitgevoerd. Uiteindelijk worden de optre-

dens opgenomen en met de andere klassen en ouder(s)/verzorger(s) van de desbetreffende groep gedeeld.   
 Paasviering en Koningsdag: Binnen eigen cohorten (klassen) wordt een activiteit en sport- en speldag georganiseerd, zon-

der hulpouders.  
 Cohorten: In specifieke gevallen is het mogelijk om verschillende cohorten, bijv. groep 8a en groep 8b, samen buiten te 

laten spelen.   
 Intake: Een rondleiding voor nieuwe ouders/kinderen kan onder strenge voorwaarden, na schooltijd, met triage, door dra-

gen van mondkapjes en afstand houden, plaatsvinden. Kennismaking met nieuwe leerlingen is een uitzondering, waarvoor 
speciale afspraken worden gemaakt.   

Verkeersexamen 

Alle kinderen van groep 7 

zijn geslaagd voor het theo-

retisch verkeersexamen.  
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Kindermenu 2.0 
In restaurants bestaat een kindermenu vaak uit patat met een frikandel of kroket óf een pannenkoek. 
Maar het kan ook gezonder! Provincie Drenthe, Jong Leren Eten en Drenthe gezond dagen dit jaar de basis-
scholen, kinderopvang én ook de ouders uit om samen met de kinderen, mee te doen aan de recepten-
wedstrijd ‘Kindermenu 2.0’. Het doel van de wedstrijd is om een lekker, regionaal én gezond kindermenu 
op de kaart te krijgen bij Drentse restaurants. 
 
Doe mee! 
Weet jij ook een lekker en gezond recept? Doe dan mee met deze derde editie van Kindermenu 2.0! Stuur 
voor 28 maart 2021 een recept naar Drenthe gezond, dvandekant@sportdrenthe.nl. Een vakjury zal daarna een winnend recept 
kiezen. Het winnende recept komt op de menukaart van een lokaal restaurant en in een receptenboekje dat je natuurlijk zelf ook 
krijgt! 
 
Klaar om een recept te gaan verzinnen? Dan is het nog belangrijk dat je aan de onderstaande voorwaarden voldoet: 
 Groenten Het gerecht moet uit minimaal 100-150 gram groenten bestaan. Groente staat daardoor in het middelpunt van 

jullie gerecht. 
 Kleurrijk Jullie gerecht moet kleurrijk, maar bovenal lekker zijn 
 Ingrediënten Gebruik voor het gerecht niet meer dan 10 ingrediënten. 
 
Duurzaam zouden jullie voor je recept bepaalde streekproducten uit de regio kunnen gebruiken? Welke streekproducten horen 
bij de verschillende seizoenen? Hoe zou je met die keuze je gerecht een stukje duurzamer kunnen maken? Heel veel succes!! 

Het Jaor Deur 
Zoals u wellicht weet en van ons gewend bent, besteden wij in de maand maart altijd extra aandacht aan de 
Drentse taal. Maart is immers dialect maand: meert moand, dialect moand. 
Dit jaar waren er geen voorlezers in de school i.v.m. corona. De leerkrachten hebben daarom zelf voorgelezen 
in het Drents. Wel ontvangt elke leerling vandaag het tijdschrift ‘Wiesneus’. 
Helaas mag het ICO ook niet op school komen vanwege coronamaatregelen. Daarom kregen de kinderen uit 
groep 3 en 4 in de maand maart via een live stream zangles van juf Matije. Gedurende deze lessen zijn er verschillende Drentse 
liedjes aangeleerd.  Zo hebben de kinderen een liedje geleerd over de kleuren van het seizoen, de paoshaas, een schoelreis, het 
veurjoar in Drenthe, Max de hond en de 1234 daogse. 
Vandaag werd er een heus Drents liedties concert gegeven op het schoolplein (Zie foto’s). De desbetreffende ouders ontvangen 
een video opname van dit concert. 

Doekoe-spaaractie 
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei 2021 vindt alweer de vijfde Doekoe-actie plaats bij Coop. Dat is goed nieuws 
voor onze school én leerlingen. Met deze spaaractie sparen klanten namelijk voor sport- en spel materialen voor scholen in de 
buurt. De Coop-klanten krijgen tijdens de actieperiode gratis Doekoe-munten bij geselecteerde actieproducten. Deze Doekoe-
munten zijn geld waard voor De Eshoek. Klanten kunnen de munten in de winkel doneren aan 
De Eshoek. Hiermee kunnen wij voor de kinderen sport- en spelmaterialen bestellen in de spe-
ciale Doekoe-webshop. Er zijn materialen te bestellen voor de gymles, een sportdag of gewoon 
voor op het schoolplein.  
We hopen dat u bereid bent de munten aan onze school te doneren.  Alvast bedankt! 
 




