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De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op: 1 juni 2022 

Na een heerlijke vakantie, die afgesloten wordt met Moederdag (Alle moeders volop verrast en 
verwend?) beginnen we weer fris aan de laatste schoolperiode tot de zomervakantie. In deze 
nieuwsbrief kunt u de belangrijke informatie voor de  maand mei lezen.  

Nieuwe leerlingen  
In de maand mei verwelkomen we 5 nieuwe leerlingen: 
 
Carlijne, Samuel en Benjamin komen in de Vlindertuin 
Jesse komt in de Poezenmand 
Jaylinn en Kay komen in het Konijnhol 
 
We wensen jullie een fijne tijd op De Eshoek! 

Muziekproject 
Van maandag 9 mei tot en met vrijdag 20 mei werken alle klassen aan een project, met als thema 
muziek. Tijdens deze weken staan verschillende lessen in het teken van muziek en zijn 
er  workshops, waaraan de kinderen kunnen meedoen. Deze workshops zullen worden verzorgd 
door het ICO. Samen met het ICO openen we maandag het project. Op vrijdagmiddag 20 mei ho-
pen wij samen met het ICO en de leerlingen het project af te sluiten. Ouders/verzorgers zijn dan 
ook van harte welkom.  
Binnenkort ontvangt u meer informatie over het muziekproject. 

Margemiddag  
Woensdagmiddag 25 mei zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij. Dit heeft te maken met de start van 
de sport- en spelweek. 
Iedereen kan genieten van een lang Hemelvaart weekend. Maandag 30 mei hopen we alle leerlingen 
weer uitgerust in de klas te zien. 

Uitslag cito eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben de verplichte centrale 

eindtoets gemaakt. We verwachten op 20 mei de uitslag. De 
kinderen uit groep 8 worden zo snel mogelijk op de hoogte 

gebracht van de resultaten.  

Inzameling 
De inktpatronen, die vanwege de thuiswerkers gigantisch veel in omloop zijn, kunnen op De Eshoek worden ingeleverd. Inktpa-
tronen die nog te vaak in de prullenbak verdwijnen of in een lade stof liggen te happen. Alle types en soorten mogen worden 
gebracht. De Eshoek ontvangt hier een vergoeding voor. In het portaal bij de hoofdingang staat een inzameldoos. 

Voor kabels hebben we eenzelfde inzameldoos. Allerhande kabels en snoeren mogen hierin worden gestoken. Bijna iedereen 
heeft thuis wel wat kabels liggen en ook dit blijft vaak in lengte der jaren ergens liggen. Leerlingen zouden ze mee naar school 
kunnen nemen en in de inzameldoos kunnen steken. We ontvangen ook voor de kabels een vergoeding. 
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Wilt u iets weten? 

Vraag het gerust 

Schoolafspraken  
Waar mensen met elkaar samenwerken worden afspraken gemaakt. De meeste afspraken gaan over taken, organisatie en afba-
kening van verantwoordelijkheden. De afspraken hebben ook te maken met hoe we met elkaar om gaan. Die regels kunnen 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. Daar-
naast kan er altijd teruggegrepen worden op dit reglement als er onduidelijkheden zijn over regels.  
Het is belangrijk om zo nu en dan eens een afspraak van het reglement onder de aandacht te brengen. Hiermee bevorderen dat 
afspraken 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 zelfstandig 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. Het is daarom belangrijk dat u voor 8 uur de mededeling(en)  
verstuurt.  

• Fietsen kunnen in de fietsenstalling naast het Dorpshuis geplaatst worden.  

• We willen graag om 8.30 uur beginnen met 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 we-
ten waar ze naar toe moeten lopen. 

• Elke eerste (volle) week van de maand op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag geven wij de ouders van de kleuters 
na schooltijd de gelegenheid om even met hun kind naar binnen te lopen als het kind iets wil laten zien. Dit bezoekje duurt 
maximaal 15 minuten. 

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 nieuwsbrief 
van september van dit schooljaar en staat ook weer op de website van de school. 

• De kinderen hangen jas en tas aan de kapstok en komen de klas binnen. 

• 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 lezen en dan moet het stil zijn op de gangen en in de klassen. 

• Bij het ophalen vragen we ouders buiten te wachten.  

• Aan het einde van de les (14.00 uur) dienen de kinderen het schoolgebouw rustig lopend te verla-
ten. 

• We lezen de mails, absentiemeldingen tot ongeveer 8.00 uur. Het is daarom belangrijk dat u voor 8 
uur de mededeling(en)  verstuurt.  

• Ouders die een mededeling willen doen en/of een afspraak met de leerkracht willen maken, kunnen de leerkrachten een 
berichtje sturen via Social School. 



MR 
Op donderdag 21 april was de vijfde MR vergadering van dit schooljaar. De vergadering was online. Tijdens de vergadering is er 
gesproken over stichting derden gelden. Normaal gesproken bestaat de stichting uit drie leden. 1 lid MR, 1 lid OR en nog een 
derde persoon. De stichting is nu niet compleet, er is gesproken hoe we de stichting weer compleet kunnen maken. Verder is 
de uitslag van de tevredenheidsenquêtes ouders en leerlingen gedeeld. Ouders geven de Eshoek gemiddeld een 7,6 en leer-
lingen een 8,1. Ook heeft de MR overleg gehad over de invulling van de margedagen van aankomend schooljaar. In de volgende 
vergadering zal hierover een besluit vallen. Tot slot is er nog gesproken over de informatieavond voor de ouders van de groe-
pen 2 leerlingen. Deze avond is op 29 juni en start om 20.00 uur. De volgende MR-vergadering is op donderdag 23 juni. Tijdens 
deze vergadering komende de volgende punten aanbod:   
- Jaarplanning MR 2022-2023   
- Voorbereiding MR jaarverslag 2021-2022  
- Vergaderrooster 2022-2023  
- Rooster van aftreden   
- Schoolgids 2022-2023  
- Werkverdelingsplan 2022-2023  
- Analyse veiligheidsenquête 2021-2022   
- NPO gelden  
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR Dieuwerke Duursma via: mr.eshoek@primah.org 

LuizenOpsporingsTeam (LOT) 
Lang, lang geleden werden de leerlingen 
na elke vakantie gecontroleerd op luizen. 
Nu we eindelijk weer in het normale te-
rechtkomen, willen we ook graag weer 
starten met deze luizen controle. Op 
woensdag 18 mei vindt het luizenpluizen, 
gelijk om 8.30 uur plaats.  

Verkeersexamen groep 7 

Op donderdag 19 mei wordt 

het praktisch verkeersexa-

men georganiseerd en afge-

nomen. Tijdens dit verkeers-

examen fietsen de kinderen door Annen. Zij moeten tijdens 

deze fietstocht laten zien dat zij de verkeersregels goed be-

heersen.  

       We wensen de leerlingen van groep 7 veel succes! 
Hallo ouders, 

Aangezien de schooltijd 

op De Eshoek er voor 

mijn kinderen op zit na 

dit schooljaar en helaas 

dus ook voor mij, ben 

ik op zoek naar een 

opvolger coördinator 

LOT. 

Als coördinator zorg je 

via de klassenouders 

voor luizenpluizers en licht je ouders in bij gevonden neten/

luizen. Het luizenpluizen vindt meestal plaats op de 2e woens-

dag na iedere vakantie. 

Lijkt het je leuk mijn taken als coördinator over te nemen? Stuur 
dan een berichtje naar jonkers1976@gmail.com 

Groetjes Yvonne Jonkers 

 

Wilt u iets vragen? 

 

De deur staat altijd 

open 

Herdenking 
Afgelopen woensdag 4 mei zijn we met een grote groep 
leerlingen en hun ouders aanwezig geweest bij de doden-
herdenking in het Evertsbos. Goed om te zien dat alle 
leeftijdsgroepen vertegenwoordigd waren en dat er on-
danks de vakantie een hoge opkomst was. Dit laat ook de 
betrokkenheid zien ten aanzien van de lokale oorlogsge-
schiedenis.  
Mocht u geïnteresseerd zijn in het verhaal achter het On-
derduikershol in het bos tussen Anloo en Eext, kijk dan op 
de site van Historisch Anloo. 
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