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De zomervakantie is voorbij, de school is weer gestart; leerkrachten en leerlingen zijn weer dage-
lijks op De Eshoek te vinden. We kunnen weer via de gewone ingangen naar binnen en spelen 
weer gezamenlijk op het plein.  
Aan de start (maar dit speelt natuurlijk het hele jaar) is het cruciaal om groepsvormingsactiviteiten 
uit te voeren. Alle groepen besteden daarom veel aandacht aan de Gouden Weken. In deze 
nieuwsbrief gaan we wat dieper in op deze Gouden Weken. 
Aan de start zijn ook de startgesprekken. U maakt kennis met de leerkracht(en) en samen worden 
de verwachtingen uitgesproken. 
Voor de organisatie van de groep waarin uw kind zit, vindt u op de website van de school per 
groep een memo. Hierin kunt u lezen welke belangrijke zaken er aan bod komen in de groep van 
uw kind.  
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Rapport 
De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 hebben voor de zomervakantie 
(in juli) het rapport mee naar huis 
gekregen. Graag zouden wij alle rap-
porten weer op school willen zien.  
In februari ontvangen de leerlingen 
het eerste rapport van dit schooljaar.  

 

Wilt u iets weten?  

Vraag het ons! 
Nieuwe leerlingen  
In de maand september komen de volgende nieuwe 
leerlingen: 
• Rowan komt in de Vlindertuin. 
• Lieke gaat naar de Poezenmand. 
 
 
We wensen jullie allemaal een 
hele fijne tijd op De Eshoek. 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten 

op: 1 oktober  2021 

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT! 
Op 6 september komt de schoolfotograaf. Een aantal weken na het 
fotograferen worden de inlogflyers met persoonlijke inlog en wacht-
woord uitgedeeld op school via uw kind. Hiermee kunt u op 
www.schoolfotokruger.nl de gemaakte schoolfoto’s bestellen. 
Bewaart u deze inlogflyer goed! Wellicht is het verstandig om hier een 
foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blij-
ven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt. 
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de groeps-
foto gratis! Ook kunt u een klassenfotoboek bestellen. Hierin bewaart u overzichtelijk alle ge-
maakte schoolfoto’s in 1 boek. 
Dit jaar wordt er gefotografeerd met een originele oude landkaart als achtergrond. 
Een tip van de fotograaf: Gekleurde kleding (niet te lichte kleuren) fotografeert hier prachtig op. 
Per leerling worden er 2 foto’s gemaakt. Uiteraard zal 1 van de foto’s ook een mooie  
close-up foto zijn. 



Nationaal Programma Onderwijs (Subsidie)  
Het nationaal programma onderwijs (NPO) biedt de school de voorzet om planmatig en op korte termijn de onderwijsontwikke-
ling een impuls te geven. Er is opeens geld genoeg om eventuele vertragingen in te lopen.  
Voor De Eshoek is dat geld meer dan welkom. De Eshoek heeft de resultaten geanalyseerd en prioriteiten gesteld. Van daaruit 
is gezocht naar een uitvoerbaar, eenvoudig, goed plan dat aansluit op de het bestaande schoolplan. Er is in het plan vermeld 
hoe het geld verantwoord wordt besteed.  
We hopen dat we met het geld de goede dingen doen en maximaal kunnen profiteren van de beschikbare middelen. 
 
De uitvoering bestaat in hoofdlijnen uit de volgende thema’s: 
• Ondersteuning leerlingen door extra personeel om leervertragingen te ondersteunen 
• Slimmer en beter benutten van onderwijstijd; gedifferentieerd naar onderwijsbehoeften. Niet alle leerlingen in alle leer-

jaren hebben evenveel vertragingen opgelopen 
• Extra instructie voor de basisvaardigheden taal-lezen-rekenen 
• Nieuwe methode lezen ‘Estafette’ vanaf groep 4 
• Inrichting hoeken onderbouw 
• Opleiding team; de kwaliteit van de leraar 

Vormingsonderwijs 
Voor alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 wordt wekelijks op donderdag (m.i.v. 2 september) 
vormingsonderwijs aangeboden tijdens het lesrooster.  
Vormingsonderwijs is een kosteloze, verrijkende en verdiepende aanvulling op ons openbaar 
onderwijs. De Eshoek biedt een lessenreeks in de vorm van een carrousel aan. Er worden in een 

periode van ca. 8 weken, vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing te weten boeddhistisch, humanistisch, ka-
tholiek of protestants aangeboden. We verdelen per leerjaar de klas(sen) in 4 groepen. 
Tijdens deze vormingslessen onderzoeken leerlingen onder begeleiding van een vakleerkracht, die vanuit een eigen levensbe-
schouwing leeft, levensvragen. Vormingsonderwijs draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen: 
· biedt oefening in kritisch en onafhankelijk denken 
· vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies 
· helpt leerlingen samenleven met anderen 
· versterkt het open karakter van uw school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden 

Integriteitscode  
In de GMR-vergadering van 17 juni heeft de GMR positief advies 
uitgebracht op de integriteitscode. Een integriteitscode is een 
gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers 
wel en niet mogen doen. Het biedt houvast en geeft duidelijk-
heid over hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan. De 
integriteitscode is geplaatst op de website van De Eshoek, on-
der het kopje; Organisatie -> Bestuur -> Documenten. 

Margedag op 20 september 
Maandag 20 september is de eerste margedag voor De Eshoek. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
De cursus Eigenaarschap wordt die dag gevolgd met het hele team. We leren dan nieuwe vaardigheden 
en doen kennis op over deze aanpak. Het gaat daarbij over leerlingen eigenaar laten worden van zijn of 
haar leerproces. Dit creëer je door door te vragen, op de antwoorden van de leerling en daarop feedback 
te geven. We gaan een meer coachende rol bij leerkrachten ontwikkelen.  
Daarnaast is er tijd ingeruimd om besluiten te nemen over het nieuw te ontwikkelen leerlingenrapport. 

Klassenouders 
De meeste klassen beschikken inmiddels over een klassenouder. Fijn dat er ouders zijn die de leer-
krachten en kinderen willen ondersteunen bij een aantal regelzaken.  De klassenouder kan elke ou-
der via Social School bereiken. De klassenouder ontvangt daarvoor een machtiging en een stukje 
uitleg van de administratieve kracht Janine.  
 
We wensen de klassenouder veel succes met deze taak! 



MR 
Op maandag 6 september zullen de MR 
leden elkaar weer fysiek ontmoeten op 
De Eshoek voor de eerste MR vergade-
ring van het schooljaar 2021-2022. De 
volgende punten komen aan de orde 
tijdens deze vergadering.  

• 1 oktober telling   
 
• Taakverdeling MR  
 
• Schoolgids 2021-2022  
 
• Werkverdelingsplan 2021-2022  
 

• Jaarverslag MR 2020-2021  
 
• Scholingsplan 2021-2022  
 
• Organisatie thema-avond  
 

• Analyse veiligheidsenquête   
 

• Bekendheid MR naar ouders   
 

• NPO gelden   
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van 
de MR Dieuwerke Duursma via: mr.eshoek@primah.org.  

De Gouden Weken 
Een groep heeft na een lange  zomervakantie tijd nodig om zich te vormen. Leerlingen moeten wennen aan een nieuwe leraar. 
De hiërarchische structuur verschuift wat. Bepaalde kinderen blijken toch weer iets dominanter, een enkel kind heeft de groep 
verlaten of is er aan toegevoegd, weer andere kinderen zijn wat jonger in hun ontwikkeling of interesses en hebben moeite om 
aansluiting te vinden. Juist deze gevoelige periode is bij uitstek geschikt om in te zetten op een positieve groepsvorming. 
Aan het begin van een schooljaar kun je de volgorde van de fases van groepsvorming beïnvloeden zodat de normen niet door 
de groepsleiders worden bepaald maar door de klas en de leerkracht samen. 
 
Tijdens de Gouden Weken gaan we uit van 4 fases; Forming, Storming, Norming en Performing. Gemiddeld duurt een fase 2 
weken.  
In de fase Forming (oriënteren) speelt acceptatie een grote rol. Leerlingen willen geaccepteerd worden, aansluiting bij de groep 
vinden en kijken de kat uit de boom. Leerlingen zijn vooral gefocust op zichzelf. 
In de fase Storming (presenteren) worden de leerlingen opener naar elkaar. Ze worden kritischer op elkaars gedrag. Langzaam 
ontstaat er een voorkeur voor een bepaalde ‘leider’. Wie hoort bij wie? In deze fase is er begrip en geduld nodig en moeten de 
leerlingen leren om open te staan voor verschillen. 
In de fase Norming (normeren) wordt er gekozen voor een bepaald doel. Sommige leerlingen zullen bepaalde ideeën op moe-
ten geven of aan moeten passen ten behoeve van andere ideeën die beter aansluiten bij het doel. De normen worden deze 
periode bepaald. 
In de fase Performing (presteren) gedragen de kinderen zich overeenkomstig hun keuzes. De bedoeling is dat er in deze fase 
ruimte is voor elkaar en kinderen zich verantwoordelijk voelen en elkaar corrigeren ten behoeve van een fijne sfeer in de klas. 
 
Met de Gouden Weken wordt beoogd om de fases Forming en Noming zo goed mogelijk te laten verlopen zodat er wordt geko-
zen voor positief leiderschap met ruimte en begrip voor elkaar en verantwoordelijkheidsbesef. Er mogen best meningsverschil-
len zijn, maar binnen bepaalde kaders en een door de groep gedragen doelstelling.  

       Volg de agenda en activiteitenkalender 

van  

De Eshoek op Social School 

Oordopjes 
Zoals u weet werken de kinderen op De Eshoek 
al geruime tijd met een Chromebook. De leer-
lingen uit groep 5 t/m 8 gebruiken daarbij eigen 
oordopjes. De groepen 5 van dit schooljaar ont-
vangen deze week nieuwe oordopjes. De kinderen zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen oordopjes. We hebben 
daarover een aantal afspraken met de kinderen gemaakt:  

• We zorgen goed voor onze spullen 

• Oordopjes zijn kwetsbaar, doe voorzichtig 

• Het kan gebeuren dat ze gaan, maar nooit expres! 

• Veelvuldig “proppen” zorgt voor breukjes in het snoer: 
met beleid in het doosje 

• Ieder zijn eigen oortjes i.v.m. hygiëne 

• Defecte oortjes worden kosteloos vervangen (buiten 
schuld leerling) 

• Defect door eigen schuld? Leerling koopt zelf een nieu-
we 

• Na groep 8 mag het doosje met hoofdtelefoon mee 
naar huis  
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Scholendichter 
Afgelopen week was juf Remda, de scholendichter, bij ons op school. Met plezier, enthousiasme en spontaniteit is er gewerkt 
aan de gedichten. De kinderen van De Eshoek hebben de start gemaakt van iets unieks; Zij maken hun eigen corona dichtbun-
del met professionele ondersteuning. Een bundel vol elfjes, rijm, rondelen, haiku’s , rap en groepsgedichten. 
Tijdens de lessen is gesproken over samenwerking. Samen de mooiste gedichten schrijven, samen de mooiste tekeningen ma-
ken, samen gedichten digitaal maken. Ze leren van elkaar in alle facetten.  
Het resultaat is een uniek e corona bundel die jaren later nog eens uit de boeken-
kast gepakt wordt om de creativiteit van de kinderen opnieuw te beleven. Immers; 
zonder creativiteit ontstaat er niets. De gedichten van de kinderen worden voorzien 
van de voor– en achternaam van uw kind. Wanneer u bezwaar heeft tegen het 
plaatsen van de voor– en achternaam van uw kind, dan kunt u dat bij de directie 
van de school kenbaar maken voor 10 september a.s.  

Schoolafspraken  
Waar mensen met elkaar samenwerken worden afspraken gemaakt. De meeste afspraken gaan over taken, organisatie en 
afbakening van verantwoordelijkheden. De afspraken hebben ook te maken met hoe we met elkaar om gaan. Die regels kun-
nen we zo lang of kort maken als we zelf willen, maar de kern blijft: respectvol omgaan met elkaar.  

De Eshoek beschikt over een schoolreglement (zie www.eshoek.nl) waarin een duidelijke en eerlijke samenwerking staat om-
schreven. Je weet dan wat er van elkaar verwacht kan worden. Je kunt elkaar aanspreken op hetgeen je afgesproken hebt. 
Daarnaast kan er altijd teruggegrepen worden op dit reglement als er onduidelijkheden zijn over regels.  

Regelmatig brengen we een afspraak van het reglement onder de aandacht in de nieuwsbrief. Hiermee bevorderen dat afspra-
ken bij een ieder bekend zijn. Deze keer leggen we nadruk op de afspraken rondom de leerlingen brengen en halen: 
 
Groep 1 en 2 

• Er staan om 8.20 uur leerkrachten op het plein (bij het hek) om de kinderen te ontvangen. Binnen staat een leerkracht 
om de kinderen, indien nodig, hulp te bieden. We stimuleren dat ze alles zoveel mogelijk zelf-
standig doen. 

• Houd 's ochtends mededelingen en vragen aan leerkrachten zo kort mogelijk, een berichtje via 
Social Schools kan ook. 

• We lezen de mails, absentiemeldingen tot ongeveer 8.00 uur. Na schooltijd kunt u natuurlijk ook 
een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. 

• Fietsen kunnen in de fietsenstalling naast het Dorpshuis geplaatst worden.  
• We willen graag om 8.30 uur beginnen met opstarten van de schooldag. 
• Om 14.00 uur brengen de leerkrachten de kleuters naar het hek en zien er zoveel mogelijk op 

toe dat de kinderen door ouder(s)/verzorger(s) of oppas worden opgehaald. 
• Voor de kinderen is het prettig als ouders steeds op ongeveer dezelfde plaats staan om hun kind op te halen, zodat ze 

weten waar ze naar toe moeten lopen. 
 

Groep 3 t/m 8 

• De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven voor schooltijd op het plein. De ouders nemen bij de fietssluis of fietsenstalling 
naast het Dorpshuis afscheid. Een pleinwacht is aanwezig op het plein.  

• Bij de 1e bel om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. 
• Bij de 2e bel om 8.25 uur moeten de kinderen naar binnen. 
• Alle kinderen gaan rustig en zelfstandig naar binnen. 
• Aan de start van het schooljaar wordt de in- en uitgang van groepen bepaald. Deze informatie is vermeld in de vorige 

nieuwsbrief en staat ook weer op de website van de school. 
• De kinderen hangen jas en tas aan de kapstok. 
• De kinderen zoeken hun plaats. 
• Voor elke klas geldt de regel: Binnen is beginnen. 
• Alle klassen starten na de 2e bel om 8.30 uur. 
• ’s Ochtends wordt er begonnen met horizontaal lezen en dan moet het stil zijn op de gangen en in de klassen. 
• Het is niet toegestaan dat ouders binnen hun kinderen komen ophalen, we vragen ouders buiten te wachten.  
• Aan het einde van de les (14.00 uur) dienen de kinderen het schoolgebouw rustig lopend te verlaten. 
• Ouders die een mededeling willen doen en/of een afspraak met de leerkracht willen maken, kunnen de leerkrachten een 

berichtje sturen via Social School. 
• We lezen de mails, absentiemeldingen tot ongeveer 8.00 uur.  


