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Wat merk ik als ouder van de subsidie;  Nationaal Programma Onderwijs (NPO)?  
De coronacrisis laat zijn sporen in De Eshoek na en heeft ook gevolgen voor onze kinderen. Minis-
ter Slob heeft daarom laten weten de komende tweeënhalf jaar 8,5 miljard extra te besteden aan 
het onderwijs door middel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 
De Eshoek ontvangt daarvan dit schooljaar ca. € 175.000,00 en vertelt u maandelijks in de nieuws-
brief wat u van dat extra geld merkt.  
In dit tweede artikel vertelt onze nieuwe onderwijsassistente over haar werkzaamheden en functie 
op De Eshoek. Een baan die betaald wordt uit onze NPO gelden. 
 
Mijn naam is Esri Feringa en ik werk sinds het begin van dit schooljaar als onderwijsassistent op De 
Eshoek in Annen. Ik werk 30 uur in de week verdeeld over 4 werkdagen. Ik begeleid op dit moment 
vooral kinderen die extra aandacht met lezen nodig hebben. Mij is gevraagd om jullie als ouders te 
vertellen hoe mijn werkweek er ongeveer uitziet. Iedere werkdag ben ik ruim van te voren aanwe-

zig om die betreffende dag voor te bereiden, daarnaast be-
spreek ik de werkzaamheden met de desbetreffende leer-
kracht. Als de eerste bel gaat sta ik bij de deur van het lokaal 
om alle kinderen te begroeten. Zodra iedereen binnen is 
begin ik met de activiteiten die bij mijn taken van die dag 
horen. Zo ga ik bijvoorbeeld met een aantal kinderen van 
groep 4 en 5 het ringboekje vloeiend en vlot uit de methode 
Estafette lezen.  
Als we klaar zijn, ga ik samen met de kinderen terug naar de 
klas. Als de docent klaar is met de uitleg, doen wij samen de 

loopronde door de klas. Als de kinderen vragen hebben, kunnen ze die op dat moment stellen en 
geven wij ondersteuning daar waar nodig. Ook help ik de kinderen op weg die een plusboek heb-
ben, zodat zij daarna aan het werk kunnen. Vervolgens ga ik met een groepje kinderen extra reke-
nen oefenen (rekensprint) , dit is een rekenprogramma op de computer.  
In de ochtendpauze gaan alle leerlingen naar buiten, de leerkrachten gaan dan ook naar buiten om 
toezicht te houden op de verschillende pleinen. Na de pauze gaan de kinderen in het leslokaal fruit 
eten. Hierna loop ik naar groep 8 en ga ik samen met een leerling lezen als extra begeleiding/
ondersteuning. Vervolgens ga ik naar groep 5/6 en loop ik wederom samen met de docent de loop-
rondes. Om 11 uur ben ik weer bij groep 4 voor de looprondes in deze groep. Tijdens de lunchpau-
ze van de kinderen doe ik nakijk werkzaamheden van de werkopdrachten die de kinderen hebben 
uitgevoerd. Om 12 uur heb ik of middagpauze of pleindienst.   
 
Na de middagpauze ben ik te vinden in groep 5/6 voor de looprondes, terwijl de docent de andere 
groep lesgeeft. Om half 2 ben ik weer te vinden bij groep 4, voor de ondersteuning waar die ge-
vraagd wordt. Als de kinderen vrij zijn loop ik met de kinderen mee naar de gang om te kijken of ze 
alles meenemen en niets vergeten.  
Nadat de kinderen naar huis zijn, heb ik nog diverse werkzaamheden, o.a. voorbereiding voor de 
volgende dag. Rond half 4 zit mijn werkdag erop en ga ik naar huis.   
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Margedag 
 
Woensdag 24 november 
zijn de kinderen vrij i.v.m. 
een margedag. Het team 
van docenten volgt deze 
ochtend een scholing en 
de middag wordt besteed 
aan het ontwerp van een 
nieuw leerlingenrapport.  

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op: 1 december  2021 

Met de herfstvakantie achter de rug is het jaar weer mooi onderweg.  De klok is verzet, de dagen 

worden merkbaar korter en dat betekent dat we de tijd tegemoet gaan van mooie feesten. In deze 

nieuwsbrief al aankondigingen over die eerste feesten. We informeren u daarnaast ook weer over 

de verschillende werkzaamheden en activiteiten. Veel leesplezier.  



Stagiaires op De Eshoek 
We vinden het heel belangrijk dat er in de toekomst voldoende leerkrachten en onderwijsassistenten beschikbaar zijn. Daarom 
bieden we studenten de gelegenheid om stage te lopen. Op het ogenblik lopen stage:  Welmoed 3e jaar PABO in groep 6a,  
Timo 2e jaar PABO in groep 8a, Marije 2e jaar PABO in groep 7, Ninja 1e jaar deeltijdpabo in de Vlindertuin, Michelle 2e jaar on-
derwijsassistent in groep 3, Eline 1e jaar onderwijsassistent in de Poezenmand, Sanne 3e jaar onderwijsassistent in groep 4. We 
wensen allen een fijne en leerzame tijd.  

Sinterklaasfeest 
Ook dit jaar vieren we het Sinterklaasfeest op De Eshoek. Het Sinterklaasfeest wordt op dit moment door 
de werkgroep, bestaande uit ouderraads- en teamleden voorbereid. Door hun inzet is het mogelijk dat Sin-
terklaas en zijn Pieten vrijdag 3 december  De Eshoek  zullen bezoeken. Sinterklaas bezoekt de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 4. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 trekken in de klas lootjes en kunnen voor 
het bedrag van € 5,00 een cadeau kopen.  Er mogen niet meer dan 3 cadeautjes gekocht worden. De ou-
derraad informeert de desbetreffende ouders nog over de wijze van het betalen van deze cadeaus. In de 
nieuwsbrief van december volgt opnieuw informatie over het Sinterklaasfeest.  

Zet je licht aan! 
Tijdens dit jaargetijde zijn kinderen 
steeds vaker in het donker onderweg 
van en naar school. Dat maakt zicht-
baarheid ontzettend belangrijk. Daar-
om besteedt De Eshoek hier aandacht 
aan, maar we vragen ook u om in gesprek te gaan met de 
kinderen en vooral zelf het juiste voorbeeld te geven. Want 
een veilige schoolomgeving, dat doen we samen!  

 

Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust. 

BHV-nascholing  

Onze bedrijfshulpverleners (BHV-ers) hebben 

de nascholing Brand & Ontruiming gevolgd en 

weer succesvol afgerond. 

Binnenkort vinden de eerste ontruimingsoefeningen plaats. 

Sint Maarten 

De leerlingen zijn volop aan het knutselen om met een mooie 

lampion langs de deuren te gaan op 11 november.  

 

 

     Elf november is de dag 

     Dat mijn lichtje, dat mijn lichtje 

     Elf november is de dag 

     Dat mijn lichtje branden mag  

                                                                      Onderwijsontmoetingsdag 

      De onderwijsontmoetingsdag van woensdag  

      6 oktober bij het ICO was een groot succes. Allerlei 

      inspirerende workshops van een oorlogsdagboek  

      tot tekenen  op de IPad en van ukelele spelen tot 

      een poppenkop maken, bracht de leerkrachten op  

      ideeën om toe te passen in de klas. Op de foto’s  

      ziet u een kleine impressie. 

Schrijfster op bezoek in de groepen 5 en 6  
Dinsdag 9 november en woensdag 10 november komt Rian Visser een 
bezoekje brengen aan De Eshoek. Rian Visser schrijft humoristische 
en spannende kinderboeken, die perfect aansluiten bij de interesses 
van kinderen. Door gebruik van nieuwe media, zoals apps en E-
boeken, maakt ze kinderboeken ook voor minder 
goede lezers en nieuwkomers toegankelijk. Ze is 
vernieuwend op het gebied van jeugdliteratuur.  
Bekende boeken van haar zijn 
Blitz!, Robotoorlog en Nippertje.  
Rian schrijft ook voor tijdschriften, zoals DICHTER 
van Plint en vroeger schreef ze voor Sesamstraat.  



VISEON – volgen van de Sociaal-Emotionele ontwikkeling  
Deze maand nemen we bij de kinderen de VISEON toets af. Net als op leergebieden, vinden we het belangrijk dat onze leer-
lingen zich ook blijven ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Door middel van onze lessen Goed Gedaan! besteden we hier 
wekelijks gericht aandacht aan. VISEON biedt de mogelijkheid om het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen systema-
tisch te volgen. Het verhoogt daarmee het inzicht in de ontwikkeling van leerlingen op dit terrein en stelt ons als leerkrachten in 
staat om de samenhang met het verloop van onderwijs- en leerprocessen in kaart te brengen.   
Viseon bestaat uit een hoofdinstrument en aanvullende instrumenten. Het hoofdinstrument bevat een observatielijst voor de 
leerkracht en een zelfbeoordelingslijst voor de leerling. Vanaf groep 3 vullen de leerkrachten de observatielijst in. De zelfbeoor-
delingslijst wordt door leerlingen vanaf groep 5 ingevuld. Bij de kleuters zit het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
verweven in de methode van Onderbouwd. De aanvullende instrumenten (vragenlijsten op leerlingniveau) worden alleen ge-
bruikt bij opvallende scores.  
 
De toets geeft een globale indicatie van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen en de leerom-
geving.  

Gezocht: Enthousiaste ouders/verzorgers! 
De ouderraad is op zoek naar betrokken ouders/verzorgers als nieuw lid! 
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich actief inzet om op de school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activitei-
ten te organiseren. 
Voorbeelden van deze activiteiten zijn onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten en afscheid groep 8. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden om de ouderraad te versterken! 
Lijkt het je leuk om op school activiteiten mede te organiseren en heb je belangstelling om lid te worden van de OR? 
Of wil je wellicht wat meer informatie hebben over het werk van de OR? 
Mail ons dan op ouderraadeshoek@gmail.com, of spreek één van ons aan. 
We kijken ernaar uit! 
 
De ouderraad 
Liset Sandberg, Heleen Klinkers, Frank Luth, Margot Bruggeman, Renate Bentum, Martijn Hof,  
Yvonne Jonkers en Fija Luten. 

Kinderboekenweek 
 
De Kinderboekenweek, met als thema ‘Worden wat je wilt’, is in de 
klassen op allerlei manieren uitgewerkt. De opening, waar alle kin-
deren van De Eshoek eindelijk weer van mochten genieten, was met 
optredens van verschillende leerkrachten een groot succes. De kin-
deren werden uitgenodigd naar de kuil te komen door een echte 
brandweerman. We hebben samen liedjes 
gezongen over beroepen, dromen en  
worden wat je wilt. Jildou uit groep 8 
heeft een prachtig gedicht voorgelezen. 
 



Even voorstellen…  
Op donderdag hebben wij een aantal nieuwe collega’s op school. Zij geven vormingsonderwijs aan de groepen 6, 7 en 8.  
 
Mijn naam is Bert Thole en sinds september geef ik de lessen Katholiek Vormings Onderwijs op de Es-
hoek. Inmiddels heb ik er al een aantal gegeven en het bevalt me erg goed. 
Ik ben getrouwd met Nicol en heb twee kinderen, Tom en Eva. 
Naast het werk op de Eshoek geef ik ook les aan de Katholieke Pabo Zwolle, in het vakgebied Gods-
dienst/Levensbeschouwing en ZEE (Zingeving, Ethiek en Esthetiek). Vanuit de pabo ben ik ook werk-
zaam voor de Stichting Theole, die leerkrachten opleidt in Nepal, een land waar ik mijn hart al zeker 20 
jaar aan verpand heb. 
Als ik niet werk lees ik graag, maak ik muziek, speel ik badminton en kan ik ook genieten van niets doen. 
Wie weet komen we elkaar nog wel een keer tegen op school en als u vragen heeft over KVO kunt u ze 
gerust stellen (bertt1971@gmail.com). 

Mijn naam is Margarita Weening. Ik ben 42 jaar en woon met mijn man en zonen in het Noorden van het 
land. Vanuit het bedrijfsleven ging ik het onderwijs in. Ik rondde in 2013 de PABO-verkort af en stond voor 
de klas. 
Mijn speciale interesse lag al snel bij het wel en wee van de kinderen die ik lesgaf. Ik vind het heel fijn om 
als docent boeddhistisch vormingsonderwijs juist met kinderen in gesprek te kunnen over hun leven en 
hoe je dat leven waardeert. 
Ook kinderen hebben levensvragen en denken na over wat ze belangrijk vinden, wat ze meemaken en hoe 
ze daarmee om kunnen gaan. 
Tijdens de lessen boeddhistisch vormingsonderwijs gaan we samen op zoek naar wat de verhalen en wijs-

heden van de Boeddha voor hen kunnen betekenen. Altijd onder het motto: neem niets aan voor waar, maar onderzoek het 
zelf! Naast mijn lesgevende taken, ben ik gecertificeerd mindfulnesstrainer (cat. 1) en train ik jong en oud. 
 
Graag wil ik mij even voorstellen, want ik werk sinds het begin van dit schooljaar op de Eshoek. Mijn naam is 
Jenny ten Klooster. Ik ben getrouwd met Eduard en wij hebben 3 kinderen. Wij wonen in Nieuwleusen. Ik 
hou erg veel van muziek en speel dwarsfluit. Ook lees ik graag een boek of los ik een (sudoku) puzzel op. Bui-
ten zijn vind ik heel ontspannend, even een rondje hardlopen of gezellig samen wandelen. 
Sinds 3 jaar werk ik als docent PC-GVO (protestants-christelijk godsdienstig vormingsonderwijs). Ik vind het 
een heel leuk vak om te geven, vooral om met de kinderen in gesprek te zijn over wat hen bezighoudt. We 
zullen nadenken over wat geloven is en wat het kan betekenen voor mensen. In mijn lessen werk ik veel met 
bijbelverhalen, maar soms ook met andere verhalen. Vervolgens gaan we op zoek naar wat die verhalen ons 
nu nog te vertellen hebben. Dat doen we op verschillende manieren; dit kan zijn een (filosofisch) gesprek, 
een spel, een werkblad, drama of een andere creatieve opdracht. 
Ik hoop dat jullie kinderen met plezier naar mijn lessen zullen komen. 

Mijn naam is Annalies Hofman. Ik woon met mijn partner in Oranjedorp, een klein dorpje onder de rook van 
Emmen. Wij hebben twee zonen die beiden in Groningen studeren en wonen. 
Sinds 2010 geef ik met veel plezier HumanistischVormingsOnderwijs (HVO) op verschillende scholen in Drenthe. 
In de HVO-les ga ik vanuit humanistische waarden op een speelse en creatieve manier met de leerlingen op zoek naar hun er-
varingen en bespreken we de levensvragen die bij hen spelen. 
De slogan is: “HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt”. 
Naast het lesgeven werk ik in het metaalbewerkingsbedrijf van mijn partner Paul. 
Mijn hobby’s zijn lezen, reizen en ook maak ik graag tijd voor familie en vrienden. 

Nieuwe leerlingen  
In de maand november komen de volgende 
nieuwe leerlingen: 

Jonathan komt in de Vlindertuin 

Ivan en Luuk komen in het Konijnenhol 

Lucas en Nova komen in de Poezenmand 
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd op De Eshoek. 


