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Kerst op De Eshoek  
Vanaf maandag 6 december staat Kerst voor de deur. In verband met 
COVID-19 hebben wij ons programma aangepast. We zullen geen traditi-
onele Kerstdoe ochtenden en ook geen Kerstdiner organiseren, maar 
wel een Kerstlunch! Op donderdag 23 december mogen de kinderen 
feestelijk gekleed op school komen en gaan ze genieten van hun van 
thuis meegebrachte Kerstlunch. We hopen dat u iets lekkers in het 
trommeltje van uw kind stopt, zodat we op een feestelijke manier het 
jaar kunnen afsluiten. Ook drinken moet meegenomen worden van huis. 
Het einde van het jaar is na de kerstviering voor de leerlingen in zicht. 

Vrijdag 24 december wordt er gezamenlijk opgeruimd en sluiten we ‘s middags het jaar 2021 af. De 
kinderen zijn om 14.00 uur vrij en kunnen vanaf dan genieten van de kerstvakantie. 

• Inleiding 

• Kerst op De Eshoek 

• Nieuwe leerlingen 

• Afscheid Trijnie 

• MR 

• MR-leden 

• Sinterklaas op De 
Eshoek 

• Rommelpiet  

• NPO gelden 

• Fijne vakantie 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op: 11 

Inleiding 
Op de drempel van deze decembermaand, die ook dit jaar weer anders is dan anders, kijken we 
ondanks Corona en lockdowns toch terug op een succesvol 2021. Een jaar met lanceringen van 3 
nieuwe methoden, samenwerkingen, uitdagende speelhoeken en veel nieuwe ideeën en inspiratie. 
De schoolreizen, de inloopmiddagen, de cultuuractiviteiten, de leuke filmpjes van de maandslui-
ting, maar ook het bezoek van Sinterklaas en de kerstbomen die straks in de klassen branden zor-
gen voor aangename lichtpuntjes in deze ingewikkelde tijden. In deze nieuwsbrief leest u weer de 
belangrijke mededelingen voor de maand december, stellen MR-leden zich voor en weet u weer 
waaraan wij onder andere ons NPO geld besteden. Voor 2022 staat er weer genoeg op de planning. 
We bereiden ons voor op een nieuw leerlingenrapport, maken afspraken over de correctie van het 
leerlingenwerk en richten  ons vooral op een fijn en plezierig jaar in samenwerking met leerlingen 
en ouders! Allemaal ingrediënten om ook van komend jaar weer een succes te maken. 

                   We wensen u fijne feestdagen en een goed   

Nieuwe leerlingen  

In de maand december komen de volgen-

de nieuwe leerlingen: 

 

Jari, Riff en Maud  groep 1a   

Arne groep 1b 

Duuk en Bram groep 1c 

Emily groep 4 

We wensen jullie allemaal  
een hele fijne tijd  
op De Eshoek. 

Afscheid Trijnie  
Maar liefst 15 jaar heeft Trijnie zich vrijwillig ingezet 
om op onze kinderen te passen en ze een fijne 
speelomgeving te bieden gedurende de middag-
pauze.  
Voorheen was dat tijdens de tussenschoolse op-
vang, later tijdens de pleindienst toen De Eshoek 
overstapte op het 5-gelijkedagenmodel.  
Trijnie heeft een andere baan, waardoor er geen 
combinatie meer mogelijk was met het toezicht 
houden op het plein.  
We wensen Trijnie veel succes in haar nieuwe 
baan en bedanken haar voor haar inzet en betrokken-
heid bij De Eshoek. 



Medezeggenschapsraad  
Op dinsdag 9 november was de tweede MR-vergadering van het schooljaar 2021-2022. De vergadering vond 
door Covid-19 online plaats. 
Tijdens deze vergadering is er gesproken over de NPO gelden. In elke nieuwsbrief komt een stuk informatie over 
de inzet van de NPO gelden op De Eshoek.  
Verder is de 1 oktober telling gedeeld met de MR leden, de incidentenmelding is besproken en is de opzet van 

het nieuwe rapport gepresenteerd. Voor de organisatie van een thema-avond heeft de MR een mail gestuurd naar alle ouders. In 
deze mail het verzoek om een vragenlijst in te vullen, wanneer u dat nog niet gedaan heeft willen wij u vragen dit alsnog te 
doen.  
De volgende MR vergadering is op woensdag 12 januari, online. Tijdens deze vergadering komen de volgende punten aanbod:  

• Formatieplan; verwachte aantal groepen   

• Financieel verslag en begroting MR  

• Actieplannen uit schoolplan   

• Organisatie thema-avond   
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR Dieuwerke Duursma via: mr.eshoek@primah.org. 

Sinterklaas op De Eshoek 
De voorbereiding op het 
Sinterklaasfeest, verzorgd 
door een actieve groep 
ouders en teamleden, is in 
volle gang. Hierdoor is het 
mogelijk dat Sinterklaas 
en zijn Pieten vrijdag 3 
december De Eshoek, met een aagepast pro-
gramma, aan zullen doen.   
Alle kinderen worden op de normale tijd op 
school verwacht. De surprises van de 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen vanaf 
8.20 uur naar binnen worden gebracht. De 
kinderen nemen zoals gebruikelijk fruit, een 
beker en de lunch mee naar school. Op school 
krijgen de kinderen een traktatie. 
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen vindt 
het Sinterklaasfeest op een andere manier 
plaats dan u gewend bent. Zo zal er geen in-
tocht plaatsvinden om een toeloop van men-
sen te voorkomen. Sinterklaas zal geen klas-
sen bezoeken, maar alleen te zien zijn op het 
toneel. De groepen 1 t/m 6 bezoeken Sinter-
klaas op het toneel. De groepen verzorgen 
een programma van liedjes, dans en muziek 
en zullen veel vragen stellen aan de goedhei-
ligman. Ondanks alle maatregelen maken we 
er een fantastische dag van! 

Vrijdagmorgen, 26 november, kwamen de kinderen met verbaasde gezich-
ten de klas binnen.  Rommelpiet was langs geweest. Dat was heel duidelijk 
te zien: de klok werkte niet meer, alle stoelen en tafels stonden door elkaar,  
het planbord had Piet veranderd en heel veel rommel! De kinderen hebben 
alles weer netjes gemaakt.  
Gelukkig had Rommelpiet ook iets lekkers voor alle leerlingen achtergela-
ten. Na goed zoeken, vonden de kinderen een Sinterklaas lolly. 

Wie zitten er in de MR Eshoek? 
De wet regelt dat elke school een Medezeggenschapsraad moet hebben die het 
management (on)gevraagd adviseert. In sommige gevallen moet de MR zelfs 
instemmen met besluiten. Deze maand en volgende maand stellen we de leden 
van de Eshoek MR aan je voor: 

Dieuwerke Duursma – leerkracht 

Lid zijn van de MR zorgt ervoor dat ik kan meedenken en 
praten over belangrijke zaken die onze school aangaan. 
Dit vind ik erg belangrijk, omdat ik mij zeer betrokken voel 
bij de school.  

 

Marieke de Vries - ouder 

Het belangrijkste in de MR is dat je aan de ene kant kri-
tisch mee kunt denken over beleid - welke organisatori-
sche keuzes maakt de Eshoek - en aan de andere kant 
mee kunt denken over goed, veilig en leuk onderwijs voor 
onze kinderen. 

 

 
Claartje van Maanen - leerkracht  

 

 

 

Yvonne van der Veen - ouder 

Ik zit in de MR omdat ik het belangrijk vind dat ook ouders 
kunnen meedenken en meepraten over de beleidskeuzes 
en ontwikkelingen van het onderwijs op de Eshoek. 
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Fijne vakantie! 
Het einde van het jaar is na de kerstviering voor de leerlingen in zicht. Vrijdag 24 december wordt er geza-
menlijk opgeruimd en sluiten we ‘s middags het jaar 2021  af. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij en kunnen 
vanaf dan genieten van de kerstvakantie.  
Een nostalgische tijd; over wat voorbij is en niet meer terugkomt. Het is ook de periode van goede voorne-
mens, van wensen en verlangens. We wensen een ieder daarom een erg gezellige vakantie en een gelukkig, 
gezond  en uitzonderlijk leerzaam 2022 toe, namens alle medewerkers van De Eshoek. 

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. Minister 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 nieuwsbrief wat u 
van dat extra geld merkt.  

In dit derde artikel vertellen de groepsleerkrachten van groep 3, juf Willemein en juf Marjon enthousiast over hun inspanningen 
en wensenlijst over de hoeken, een plek die ingericht wordt waar kinderen met opdrachten maar ook helemaal vrij kunnen spe-
len.  
 

Sinds vorig schooljaar zijn we met de leerkrachten van groep 1, 2 en 3 aan het kijken hoe wij vin-
den dat het onderwijs aan jonge kinderen er uit moet zien. Daarbij kijken we heel gericht naar 
de overgang van groep 2 naar groep 3. Die wordt door veel kinderen en ouders als een grote 
overstap ervaren. Daarom hebben we in groep 3 steeds meer ruimte voor spel en beweging.  

 
In de ochtend leren we lezen met de methode Veilig Leren Lezen die we aanvullen met spelletjes 
en beweegopdrachten. Na de pauze gaan we aan de slag met rekenen, dit doen we vooral met 
materialen en nog niet in een werkboek. De middagen werken we rondom een thema. Binnen 
dat thema is veel ruimte voor onderzoekend en spelend leren. Met de kinderen denken we na 
over wat we al weten van een thema en wat we nog meer willen leren/weten. Samen bepalen 
we hoe de themahoek eruit komt te zien en wat we in de andere hoeken kunnen doen.  
 
Vanaf dit schooljaar hebben we een extra lokaal waarin we de hoeken maken. Vanuit de NPO-
gelden hebben we een budget gekregen om dit lokaal en de hoeken in te richten. De afgelopen 
tijd zijn wij opzoek gegaan naar materialen die bij dit spel passen. Dit gaat om kleine materialen 
om mee te spelen, bouwen, ontdekken, etc., maar ook de aankleding van de verschillende hoe-
ken. Gelukkig bleek er een hele handige vader aanwezig te zijn in de klas. Björn Kammer heeft 
ons enorm geholpen door verschillende onderdelen voor onze hoeken in elkaar te zetten. Er 
staan nu 2 huisjes waarin we verschillende thema’s aanbod kunnen laten komen. Dit is nu bij-
voorbeeld de feestwinkel en de bakker. Daarnaast is er een mooie werkbank gekomen en een 
verhoging. Ook onze speltafel heeft nu een plaat gekregen waarop de kinderen kunnen bouwen 
met constructiemateriaal en kunnen spelen (zie foto’s).  
 
We willen Björn hier enorm voor bedanken. Fantastisch dat door zijn vakwerk en inzet, de kinderen beschikken over deze 
prachtige inrichting. We hopen de komende tijd de hoeken nog meer vorm te geven, zodat alle kinderen heerlijk kunnen spelen 
en ondertussen leren en ontdekken.    

 

Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust. 


