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Rapport 
De leerlingen uit de groepen 3 
t/m 8 hebben in februari het  
eerste rapport mee naar huis 
gekregen.  
Graag zouden wij alle rapporten weer op school willen zien.  
Eind juni ontvangen de leerlingen het tweede rapport van dit 
schooljaar.  

Wilt u iets weten?  

Vraag het ons! 

       Volg de agenda en activiteitenkalender van  
De Eshoek op Social School 

 Inleiding 

 Koningsspelen 

 12 mei 

 Nieuwe leerlingen 

 Rapport 

 Vakantierooster 

 Herdenken 4 en 5 mei 

 MR 

 Schoolscan 

 Nieuw spelmateriaal 

 Doekoe actie 

 Enquête onderwijs op 
afstand 

Nieuwe leerlingen 
In mei verwelkomen we 1 nieuwe leerling op De Eshoek. 
Na de meivakantie komt  Nore de poezenmand versterken. 

 
We wensen haar een fijne tijd  op  
De Eshoek. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  

1 juni 

Koningsspelen 
Vrijdag 23 april hebben de kinderen van  

De Eshoek meegedaan aan de  
Koningsspelen. 

Het was een vrolijk oranje getinte dag vol 
met sport, spel, zang en dans.  

 

12 mei 
In beginsel was afgesproken dat de kinderen op woensdagmiddag  
12 mei om 12.00 uur vrij zouden zijn vanwege de start van de sport- 
en spelweek in Annen. In de MR vergadering  van 22 april j.l. is be-
sloten  dat we deze middag de kinderen geen extra vrij geven. We 
verlengen deze schooldag zoals gewoonlijk tot 14.00 uur. 

Alle oranje versieringen en eindtoetsen weer in de kast ... klaar voor de laatste spurt tot aan de 

zomervakantie.  Ondanks dat het schooljaar op sommige punten soms stil lijkt te staan, vliegen de 

weken voorbij. De zelftesten voor het  personeel zijn inmiddels ontvangen. Er ligt een flinke test-

voorraad waarmee het personeel zich twee keer per week (vrijwillig) preventief kan testen. We 

hopen dat we, mede door de preventieve testen, het onderwijs zo goed mogelijk kunnen blijven 

verzorgen tot aan de zomervakantie. Daarnaast gaan we op zoek naar een fijne jaarafsluiting pas-

sende bij de huidige maatregelen.  



Medezeggenschapsraad 
Op donderdag 22 april was er een MR vergadering.   
Tijdens deze vergadering is het Nationaal Programma Onderwijs besproken. De Eshoek gaat doormiddel van 
een scan in kaart brengen welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en school na de lockdown (zie 
ook artikel schoolscan). Naar aanleiding van deze scan wordt er een budget toegekend aan de school. De MR 
leden zijn hierbij heel nauw betrokken.   
Ook is er tijdens de vergadering gesproken over de schoolformatie en de klassensamenstelling. Voor de ouders van de groepen 2 
zal er een informatieavond in worden gepland.  
Verder is het vormingsonderwijs voor volgend schooljaar besproken en de analyse van het tevredenheidsonderzoek.   
 
Voor volgend schooljaar zijn er een aantal MR-leden van de oudergeleding herkiesbaar , het gaat om Yvonne van der Veen 
en Bertjan Langbeek. Deze leden hebben aangegeven graag in de MR te blijven. Tegenkandidaten kunnen zich echter voor 17 
mei melden door een mailtje te sturen aan de secretaris van de MR (mr.eshoek@primah.org).  
 
Tot slot zullen er vanaf het schooljaar 2021-2022 plaatsen beschikbaar komen in de GMR. Alle ouders hebben hierover een mail 
gehad. Het gaat hier ook om een plek ouder grote school (oftewel een ouder die namens de Eshoek de drie grote scholen verte-
genwoordigd. Indien er belangstelling is kan er contact worden opgenomen met de secretaris van de GMR 
(secretaris.gmr@primah.org).   
 
De volgende en tevens laatste vergadering van dit schooljaar is op woensdag 16 juni. De volgende punten zullen dan besproken 
worden: Nationaal Programma Onderwijs, jaarplanning MR 2021-2022, voorbereiding MR verslag 2020-2021, schoolgids en het 
werkverdelingsplan.   
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR Dieuwerke Duursma via: mr.eshoek@primah.org.  

Vakantierooster 2021-2022 
Stichting PrimAH heeft het vakantierooster voor het komend schooljaar vastgesteld.  
De margedagen, de dagen waarop het team vergadert, scholing volgt, verbeterplannen uitvoert en de kinderen vrij zijn, moeten 
nog worden bepaald. De MR geeft daar de goedkeuring over tijdens de MR-vergadering van 16 juni.  
 
 

 
 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie  21-02-2022 25-02-2022 

Pasen 15-04-2022 18-04-2022 

Meivakantie  25-04-2022 06-05-2022 

Hemelvaart  26-05-2022 27-05-2022 

Pinksteren  06-06-2022 06-06-2022 

Zomervakantie  18-07-2022 26-08-2022 

Herdenken - 4 mei 
De Eshoek doet jaarlijks mee met de groepen 8 aan het 
project Adopteer een monument, het monument  in het 
Evertsbos (tussen Anloo en Eext). Door de huidige situatie 
is de herdenking anders ingericht. In de klas is aandacht 
besteed aan de geschiedenis achter het monument en is er 
een digitale bloem gelegd via de site: https://
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/604/anloo-
oorlogsmonument-in-het-evertsbos. Tevens zijn er gedich-
ten geschreven door alle leerlingen. Hiervan is er bij elke 

klas één gekozen om op de digitale kaart te schrijven bij de bloem. In de vakantie hebben de twee schrijfsters van de gekozen 
gedichten (Jazz en Noa) samen met de leerkrachten een krans gelegd in de ochtend van 4 mei.  
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Schoolscan Nationaal Programma Onderwijs—8,5 miljard euro 
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) komt eraan! Een welkome bijdrage!  
De coronacrisis duurt nu ruim een jaar. Scholen en besturen zetten alle zeilen bij om goed 
onderwijs mogelijk te maken en doen dat ook de komende tijd. Allemaal op hun eigen ma-
nier en vanuit eigen vraagstukken. Hoe kun je mogelijke vertragingen inlopen, de kwaliteit 
naar een hoger plan tillen of de kansengelijkheid vergroten?   
Donderdag 15 april heeft het MT (Management Team) van De Eshoek kennisgemaakt met 
de schoolscan. Een duurzame aanpak van de impact van corona vraagt om goed zicht op wat nodig is. Waar staan leerlingen, 
cognitief maar ook sociaal-emotioneel. Wat zijn vragen en aanpakken die helpen om dit in kaart te brengen? Om alles in kaart te 
brengen is een schoolscan nodig. Iets wat De Eshoek eigenlijk al jaren doet bijvoorbeeld door analyses van citotoetsen, analyses 
van methode gebonden toetsen en observaties. 
De scan is de eerste stap in het Nationaal Programma Onderwijs. Het resultaat van de schoolscan wordt besproken met de MR. 
Op basis van de  analyse van de schoolscan kiest De Eshoek vervolgens een interventie van de ‘menukaart’. Deze interventie, 
welke 2,5 jaar duurt, kan bijvoorbeeld bestaan uit extra hulp in de vorm van een onderwijsassistent, ondersteuning met nieuwe 
materialen, maar ook cursussen voor leerkrachten zodat zij de leerlingen nog beter kunnen begeleiden. 
Zoals u wellicht weet, is personeel schaars en toveren we niet zomaar nieuwe leerkrachten of onderwijsassistenten uit een hoed. 
We zullen ons uiterste best doen om deze extra gelden zo goed mogelijk in te zetten.  
We laten u in een volgende nieuwsbrief weten wat de uitkomsten zijn van de schoolscan en welke interventies De Eshoek heeft 
gekozen. 

Nieuw speelmateriaal 
Vanaf 12 april heeft elke klas een bak met nieuw speelmateriaal ontvangen. In deze bak zitten materialen om het samen spelen 
te bevorderen. Iets wat de kinderen tijdens de lockdown enorm gemist hebben.   
Naast dat buiten spelen gezond is, zien we nog meer voordelen van het samen spelen. Van samenspelen leren kinderen: 

- speelgoed te delen en af en toe even te wachten; 
- zich in te leven in andere kinderen; 
- rekening te houden met andere kinderen; 
- dat het leuk is om vriendjes en vriendinnetjes te hebben; 
- ruzies op te lossen met woorden. 

 

Doekoe scholenactie 
Met deze actie van de COOP kan De Eshoek nog meer spelmaterialen voor 
de kinderen realiseren. Tot en met zondag 23 mei ontvangt u  Doekoe-
munten bij Coop, bij aankoop van geselecteerde actieproducten.  
We hopen dat alle vaders en moeders, opa’s en oma’s en vrienden van de 
school  mee sparen. Hoe meer Doekoe, hoe groter het bedrag dat we kun-
nen besteden aan sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, in het speellokaal of voor een sportdag.  
 
Wanneer De Eshoek  pingelkampioen wordt en de meeste munten spaart dan wint onze school een speeltoestel van Nijha. Daar-
mee wordt het  schoolplein een nóg leukere plek om te spelen en bewegen! 

Enquête Onderwijs op afstand 
Maar liefst 93 gezinnen hebben de moeite genomen om de vragen van de enquête over ons onder-
wijs in corona-tijd te beantwoorden. Daarvoor onze hartelijke dank.  

Op de volgende pagina’s worden de resultaten n.a.v het onderzoek over afstandsonderwijs weer-
gegeven. U bent, alles bij elkaar genomen, behoorlijk tevreden over onze aanpak en ons aanbod. 
Wij zijn daar heel blij mee temeer omdat er samen hard gewerkt is aan het vernieuwen en verder 
ontwikkelen van ons online onderwijs. We bespreken de resultaten in het team en in de MR. Uit-
eindelijk gebruiken we de uitslagen als we nog een keer op afstandsonderwijs moeten overschake-
len, waar we overigens beslist niet naar uitzien.   
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