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We zitten alweer in de laatste periode van het schooljaar. Bestellingen, formatie, gesprekken, jaarplanningen en verschillende schoolactiviteiten. De tijd vliegt voorbij! Neem even de tijd voor deze
nieuwsbrief en ... daarna weer door.

Rapporten
Op dit moment zijn de kinderen bezig met de cito eind periode van het leerjaar. Tijdens de oudergesprekken worden de resultaten besproken. Graag zouden wij ook weer alle rapporten ontvangen
zodat deze 7 juli weer met nieuwe informatie mee naar huis kunnen.
Musical groep 8
Ook dit jaar zijn de leerlingen van groep 8 weer druk met de voorbereidingen
voor hun eindmusical. Deze voeren ze via een livestream op voor de leerlingen
van De Eshoek op dinsdag 12 juli. Op woensdagavond 13 juli is het de beurt aan
de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 8 en de leerkrachten om te genieten
van het optreden van deze leerlingen.
In het kort het verhaal achter de musical Het laatste Level:
Het laatste level speelt zich af in Parijs. De fanatieke gamer Mitch is met zijn familie op vakantie
naar deze grote stad, net als een belangrijke gamewedstrijd op het punt staat te beginnen. Zijn ouders willen dat Mitch belangstelling toont voor zijn omgeving en willen niks van het gamen weten.
Mitch gaat zich verstoppen om aan de gamerondes te kunnen deelnemen. De bezorgde ouders
gaan naar hem op zoek en er ontstaat een kat- en muisspel in Parijs. Omdat hij zich steeds moet
verstoppen, raakt Mitch bevriend met een Parijse oudere dame. Uiteindelijk blijkt deze vriendschap belangrijker dan het winnen van de finale. Kortom een mooie musical over keuzes,
vriendschappen en overwinnen!
Muziekproject
Van 9 mei tot 20 mei deden we met de hele school een muziekproject. We hadden allemaal workshops. De presentaties van de workshops waren op vrijdag 20 mei. De ouders konden bij elke workshop kijken. Er werden super veel filmpjes gemaakt. Je kon djembé en ukelele spelen, drummen en
componeren. Ieder kind mocht één workshop demonstreren, dat was leuk. Als je geen workshop
hoefde te demonstreren mocht je naar je eigen klas om spelletjes te spelen of te tekenen. Er waren
echt veel ouders om te kijken. Dat was leuk!
Van Lieke en Evelien /groep 6a
Nieuwe leerling
In de maand juni verwelkomen we
Rodrigo. Hij komt de Poezenmand versterken.
We wensen je een fijne tijd op De
Eshoek!
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Informatieavond ouders groepen 2
De kleuters van groep 2a en 2b gaan volgend schooljaar naar
groep 3. Om de ouders ook op deze overgang voor te bereiden hebben we een informatieavond gepland. We nodigen
de ouder(s)/verzorger(s) uit voor een voorlichtingsmoment
op woensdagavond 29 juni om 20.00 uur in De Eshoek.

Pinksteren en margedag
Maandag 6 juni is het tweede Pinksterdag en zijn alle kinderen vrij.
Dinsdag 7 juni heeft het team van De Eshoek een margedag. Er wordt onder andere gesproken over
de formatie en de plannen voor komend schooljaar.
U kunt dus samen met uw kinderen genieten van een extra lang Pinksterweekend.
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op: 1 juli 2022

CITO Eindtoets groep 8
In groep 8 is in april De Centrale Eindtoets afgenomen. Er worden meerkeuzevragen afgenomen op de gebieden begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. Dit schooljaar heeft De
Eshoek voor het eerst gewerkt met de digitale toets. Een groot voordeel hiervan is dat deze
toets adaptief is, dat wil zeggen dat het niveau van vragen automatisch aanpast aan de gegeven antwoorden van de leerling. Als een leerling veel vragen goed maakt, zullen de vragen qua moeilijkheid oplopen. Omgekeerd geldt dit ook.
Het advies van de eindtoets komt ruim na het advies van de school. Waarom dan nog een
eindtoets? Omdat het advies van de eindtoets het advies van de school kan bevestigen en
onderbouwen. De eindtoets meet de kennis en vaardigheden van een leerling, terwijl de
leerkracht in zijn of haar advies ook andere aspecten als werkhouding en motivatie meeweegt. Het schooladvies van de leerkracht weegt het zwaarst. Valt de eindtoets hoger uit,
dan gaat de leerkracht samen met ouders en leerling het advies heroverwegen. Bij een lagere eindtoetsscore blijft het advies
van de leerkracht staan. Ook dit schooljaar hebben verreweg de meeste leerlingen een score behaald die passend is bij het gegeven advies. Voor enkele leerlingen wordt het advies heroverwogen. Voor alle leerlingen geldt dat De Eshoek trots is op hun
prestatie, omdat iedereen zijn of haar stinkende best heeft gedaan!
Vormingsonderwijs 2022-2023
Na het succes van dit schooljaar, gaat De Eshoek volgend schooljaar wederom voor de groepen 6 t/m 8 vormingsonderwijs aanbieden. Vormingsonderwijs is een kosteloze, verrijkende en verdiepende aanvulling op ons openbaar onderwijs. Er bestaat op de
openbare basisschool een wettelijk recht op vormingsonderwijs. Dit wordt door de overheid gefinancierd.
De Eshoek kiest voor een lessenreeks in de vorm van een carrousel. Er worden in een periode van ca. 8 weken, vormingslessen
vanuit een specifieke levensbeschouwing te weten boeddhistisch, humanistisch, islamitisch 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 levensbeschouwing 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 onze school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden

Voordelen van dit organisatiemodel:
•

Kleine groepen krijgen vormingsonderwijs.

•

Alle deelnemende denominaties het hele jaar op school, hierdoor verdieping, saamhorigheidsgevoel en verbinding met
elkaar als vakleerkrachten, alsmede presentatie naar de school.

•

Aanbod weerspiegelt de pluriformiteit van de samenleving.

•

Alle kinderen van de klassen doen mee.

•

Je kunt eventueel thema’s met elkaar afstemmen, waardoor verdieping groter kan worden. Als deze gezamenlijke thema’s
ook in de groep door de groepsleerkracht aandacht krijgen (bv tijdens geestelijke stromingen, bewegingslessen, wereldoriëntatie, sociaal - emotionele vormingslessen, burgerschapslessen), krijg je samenhang tussen de vormingslessen vakleerkracht en reguliere onderwijs via groepsleerkracht.

•

3 leerjaren zorgt voor een doorgaande lijn in het onderwijs.

Mocht u bezwaar hebben dat uw zoon/dochter deze lessen volgt, neemt dan contact op met Anja Gerding (Directie De Eshoek).

Wilt u iets weten?
Vraag het gerust

Klassenouders gevraagd
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen, bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht (of de ouderraad)
assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken
zijn. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het schrijven van concept brieven of e-mails bestemd voor de ouders van de kinderen
uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben
aangeboden om te helpen, enz.
De leerkrachten en leerlingen zijn erg blij met onze klassenouders. Daarom zijn we ook komend schooljaar weer op zoek naar
een klassenouder voor elke klas. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. U kunt dat doen via een e-mailbericht of
mondeling bij de leerkracht van uw kind. Graag ontvangen wij de opgaves voor de zomervakantie i.v.m. de schoolreizen die gelijk
na de zomervakantieplaatsvinden.
Ook de klassenouders van nu kunnen zich opgeven. Als er meer kandidaten zijn wordt er geloot onder de ouders die nog geen
klassenouder zijn geweest. Is de oorspronkelijke klassenouder de enige kandidaat, dan wordt hij of zij opnieuw “benoemd” tot
klassenouder.
Sportief succes voor De Eshoek!
Op woensdag 18 mei hebben leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 hun zwemkunsten vertoond in het
zwembad van Gieten tijdens de kampioenschappen van de gemeente Aa en Hunze. Naast een mooi aandenken voor alle deelnemers zijn er ook een aantal leerlingen die met een medaille huiswaarts keerden.
Roan, Roel, Eef, Jenne, Esmee en Gertjan, gefeliciteerd!
In mei hebben de jongens groep 8, van de Eshoek zich geplaatst voor het Drents kampioenschap schoolhandbal. Met hun verdienstelijke 2e plek hebben ze een ticket bemachtigd voor het Nederlands kampioenschap in Arnhem op zaterdag 11 juni. Wij wensen de jongens veel succes
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 activiteiten 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 ben 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
Heleen Klinkers, Frank Luth, Margot Bruggeman, Renate Bentum,
Martijn Hof, Yvonne Jonkers, Carla Arjaans, Merel Praamstra, Fija Luten
Pilot PO-VO-plusklas in Gieten
In samenwerking met het Dr. Nassaucollege te Gieten is Stichting PrimAH dit voorjaar gestart met een pilot- PO-VO-plusklas,
bedoeld voor leerlingen in groep 8 die goed scoren op toetsen en Levelwerk krijgen aangeboden.
Deze plusklas heeft als doel om de leerlingen door middel van cognitieve (andere) uitdaging aan executieve functies (plannen,
organiseren, taakgerichtheid) te laten werken die nodig zijn voor voortgezet onderwijs. Ook biedt het de mogelijkheid om de
leerlingen alvast kennis te laten maken met onbekende vakken zoals Frans, filosoferen en ondernemen. Op deze wijze kan deze
groep leerlingen leren leren. Dat is belangrijk als het leren altijd vanzelf is gegaan.
Van OBS De Eshoek hebben 3 leerlingen uit groep 8 aan deze pilot deelgenomen. Vanaf de voorjaarsvakantie gingen zij elke
maandagmiddag naar Gieten om daar met groep 8 leerlingen van andere basisscholen van Stichting PrimAH samen te werken
aan eerst een module Frans en daarna een module “Happy Cow”. Door COVID-maatregelen is de module ‘Filosoferen’ komen te
vervallen.
De module Frans is afgesloten met een presentatie van het geleerde Frans aan de ouders. Aan de hand van een zelf gemaakte
poster vertelden de leerlingen wat over zichzelf en hun idool in het Frans.
Tijdens de module ‘Happy Cow’ hebben de leerlingen onderzocht wat er nodig is om een koe gelukkig te maken. Ze hebben een
boerderij bezocht, koeien geobserveerd en onderzoek gedaan naar wat koeien nodig hebben. Vervolgens hebben ze een ontwerp gemaakt van een installatie die het leven van de koeien beter maakt. Dit gaan ze maandag 13 juni presenteren aan hun
ouders en daarmee wordt de pilot afgesloten.
Na de zomervakantie gaat bekeken worden of deze pilot wordt omgezet in een PO-VO-plusklas.

