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De volgende nieuwsbrief verschijnt  in week 34 

Formatie schooljaar 2022-2023 
Aan het eind van ieder schooljaar worden de klassen voor het volgende schooljaar ingedeeld. Het 
aantal klassen en de verdeling van het aantal leerlingen per klas heeft alles te maken met het to-
taal aantal leerlingen op de hele school. We zijn enigszins laat met deze informatie, dat alles te 
maken heeft met een uitdaging die we hadden te  gaan in de grote groepen 5 en 6. Het schoolfor-
matieplan is uitgebreid besproken met het schoolteam en de medezeggenschapsraad. Vervolgens 
zijn afgelopen dagen meerdere informatieavonden georganiseerd, waarin we met de betrokken 
ouder(s)/verzorger(s) in gesprek zijn gegaan over het proces, de keuzes en besluiten. Naast de 
klassenverdeling, heeft ook de koppeling van leerkrachten aan de groepen plaatsgevonden. Leer-
krachten worden zorgvuldig gekoppeld aan bepaalde groepen kinderen. Dit heeft te maken met 
wat de groep aan vaardigheden/kennis bezit of vraagt. De kwaliteit van de leerkrachten hangt 
nauw samen met specialistische kennis, ervaring in de betreffende groep en de voorkeur voor het 
jongere of oudere kind. In het schema leest u voor welke groepen de groepsleerkrachten verant-
woordelijk worden.  

Bent u er al klaar voor? 
Het zijn de laatste weken van het schooljaar. Binnenkort kunt u gaan genieten van een welver-
diende zomervakantie. De afronding van het huidige schooljaar en de voorbereidingen voor het 
nieuwe jaar zijn in volle gang. En dan heerlijk een aantal weken vrij. Namens alle medewerkers van 
De Eshoek wensen wij u alvast een fijne zomervakantie! 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Vlindertuin Annet Anita Anita Annet Annet 

Konijnenhol Marianne Marianne Marianne Marianne Anita 

Poezenmand Janka Janka Janka Janka Janka 

Groep 3 Marjon Marjon Dieuwerke Dieuwerke Marjon 

Groep 4 Dieuwerke Claartje Claartje Claartje Claartje 

Groep 5 Leonie Leonie Harriët Harriët Harriët 

Groep 6a Marcel Marcel Greta Marcel Marcel 

Groep 6b Willemein Willemein Willemein Willemein Willemein of 
Greta  

Groep 7 Mariska Albert Jan en 
Gerben 

Mariska en 
Albert Jan 

Albert Jan Mariska 

Groep 8 Hendrika Hendrika  Hendrika en 
Gerben 

Gerben Gerben 

Wijzigingen in de formatie: Juf Niesje keert niet terug, maar gelukkig krijgt zij een volledige baan bij obs Gieten. Daarom krijgt 
Willemein een baan bij De Eshoek. Beiden werkten dit schooljaar op zowel De Eshoek als op Gieten.  
Marianne blijft Alet vervangen in het Konijnenhol, i.v.m. de herstelperiode na de  operaties van Alet. Alet zal gedurende het nieu-
we schooljaar re-integreren en langzaam terugkeren. Meester Kelt zien wij na de zomervakantie helaas niet terug als invalleer-
kracht, wel zal hij zijn LIO stage bij ons gaan vervullen. Juf Hetty staat niet meer op de lijst. Zij gaat na jarenlang lesgeven genieten 
van haar welverdiende pensioen.  



Aanvullende taken en functies 
Tineke is de intern begeleider en is wekelijks aanwezig van dinsdag t/m donderdag. Tineke ondersteunt leerkrachten in het bie-
den van zorg voor groep 3 t/m 8. Als een leerkracht zich zorgen maakt over een leerling, dan bespreekt de leerkracht dit met 
de intern begeleider. Het kan gaan om zorgen over de leerresultaten, over het gedrag, de motoriek, de sociaal-emotionele ont-
wikkeling of over de thuissituatie. Ook ouders kunnen aangeven zich zorgen te maken over de ontwikkeling van hun kind. Sa-
men met de leerkracht wordt gekeken wat het kind nodig heeft.  

Marjon is naast groepsleerkracht in groep 3 ook intern begeleider in groep 1 t/m 3. Zij  is verantwoordelijk voor de leerlingen-
zorg en heeft coördinerende en begeleidende taken in de onderbouw. Ook helpt Marjon de leerkrachten en ouders met hulp-
vragen over kinderen.  

De Eshoek beschikt over een team van onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten begeleiden leerlingen met een onder-
wijsbehoefte en de klas tijdens het zelfstandig werken, maar ondersteunen ook de leerkracht en de klas met organisatorische 
en beheersmatige taken. Het team van onderwijsassistenten bestaat uit Esri, Gerda, Mandy en Marlies.   
 
Tineke, Alet en Leonie vormen samen het managementteam. Op donderdag bestaan hun werkzaamheden uit meedenken over 
innovatie en uitvoering van het onderwijskundig beleid, helpen en ondersteunen bij het uitvoeren van verschillende taken en 
plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directie.  

Daarnaast zijn Alet en Leonie ook bouwcoördinator. Hun verantwoordelijkheid bestaat dan uit het voorbereiden van de bouw-

vergaderingen, agenderen, voorzitten, terugkomen op onderwerpen die in ontwikkeling zijn, afstemmen van onderwijsactivi-

teiten in de bouw, inventarisatie van wat goed loopt en wat verbetering behoeft, indien nodig een plan van aanpak opstellen, 

coachen en/of begeleiden van individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenvisitatie.  

Nita verzorgt het onderwijsaanbod aan de (hoog)begaafde leerlingen, in samenwerking met juf Tineke.  De Eshoek  begeleidt 
in het nieuwe schooljaar wekelijks op woensdag en donderdagmiddag deze groep leerlingen.  
 
Patrick is de vakleerkracht gymnastiek. Patrick verzorgt wekelijks in de groepen 3 t/m 8, twee lesuren gym én voor de groe-
pen 1 en 2  één lesuur gym per week.  Daarnaast geeft hij gedurende de eerste periode van het schooljaar lessen Rots en Wa-
ter (een weerbaarheidstraining en een sociale vaardigheidstraining) voor de groepen 5, 6 en 7.  

Janine is de administratieve kracht.  Zij verricht secretariële werkzaamheden voor de leerlingenadministratie, schooladmi-
nistratie, de personeelsadministratie en financiële administratie.   
 
Guus en Willy vormen het team van conciërges. Zij zorgen voor een opgeruimd schoolgebouw(en). Daarnaast verlenen bei-
den allerlei verschillende ondersteunende diensten. 
 
Roelie , Anja en Antje zetten zich dagelijks in voor de schone school. Zij verrichten dagelijkse, wekelijkse, periodieke en jaar-
lijkse taken, zodat de school er ‘spik en span’ uitziet. 
 
Anja geeft, samen met het managementteam, leiding aan De Eshoek. 

Afscheid juf Hetty 
Beste ouders, 

Er is een tijd van komen………… en het is voor mij nu tijd om weg te gaan. Ik heb altijd met 
veel plezier gewerkt, maar nu wil ik graag meer tijd besteden aan andere dingen die ik ook 
leuk vind. Daarom stop ik met ingang van het nieuwe schooljaar als leerkracht in het basis-
onderwijs. In 1980 begon ik mijn loopbaan als leerkracht. Ik ben na 6 jaar tijdelijk gestopt 
met werken toen ik moeder werd. Ondertussen kwamen we in Annen wonen en na een tijd 
werd ik invaller op de scholen van de gemeente Anloo, wat later Aa en Hunze werd. Na een 
paar jaar kreeg ik een vaste aanstelling op De Eshoek. Ik heb altijd in de onder- en midden-
bouw gewerkt, maar vanwege het invallen heb ik in alle groepen mogen lesgeven. Met een 
glimlach op mijn gezicht en een schat aan leuke herinneringen neem ik afscheid van “mijn” 
school. Dank je wel voor het “lenen” van jullie kinderen en het vertrouwen die jullie in mij 
hebben gehad. We komen elkaar vast nog wel een keertje tegen. 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne, zonnige zomervakantie! 

Met hartelijke groet, 
Hetty Behling 

Besmettingen 
Momenteel horen we links en 
rechts weer van de eerste posi-
tieve besmettingen van corona. 
De Eshoek deelt daarom de 
zelftesten uit, zodat we samen 
er voor zorgen dat we de ver-
spreiding van het virus tegen-
gaan en we verantwoord het 
schooljaar uit kunnen gaan.  

 



Groep 8 tot ziens  
Voor de leerlingen in groep acht breekt een spannende periode aan: ze sluiten de basisschool-
periode definitief af. Een grote overgang, niet alleen voor de kinderen. Het voortgezet onder-
wijs begint langzaam maar nadrukkelijk de huiskamer binnen te druppelen. De eerste brieven 
van de nieuwe school. Berichten over boeken en materialen. Kennismakingsdagen. De route 
naar school verkennen. En dan de klassenindeling: in welke klas komt je kind?  
Maar liefst 50 kinderen nemen voorgoed afscheid van De Eshoek.  Deze leerlingen maken een 
heel proces door. Ze zijn (meestal) binnen gekomen als ukkies en verlaten de school als begin-
nende puber. Straks maken onze achtstegroepers de overstap naar het voortgezet onderwijs; hooggespannen verwachtingen, 
opwinding over het enorme avontuur en misschien wel angst voor de grote wereld buiten de bekende basisschool.  We hopen 
dat ‘onze’ kinderen voldoende zijn voorbereid om de sprong te maken en hopen dat ze snel een plek weten te verwerven op de 
nieuwe school. 

Na de musical op woensdagavond 13 juli, ruimen we donderdag en vrijdag gezamenlijk op en zwaaien we vrijdagmiddag om 12 
uur de leerlingen uit. Daarna begint voor iedereen de zomervakantie.  
We wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes op de school voor voortgezet onderwijs.  

Nieuwe leerling 

In de maand juni verwelkomen we   

Zoe  

Zij komt het Konijnenhol versterken.  

We wensen haar een fijne tijd op De Eshoek! 

Vrijdagmiddag 15 juli zijn alle kinderen om  

12.00 uur vrij. 

Iedereen kan dan genieten van een welverdiende  

zomervakentie 

Ouder-en Kindcontacten 
Op maandag 29 en dinsdag 30 augustus zijn kinderen en ouders na lestijd, van 14.00 uur tot 
ongeveer 15.00 uur welkom in de klas. De leerling kan dan vertellen over de eerste school-
dag, de plaats in de klas en de materialen tonen, maar ook kan de ouder de leerkracht ont-
moeten. In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar vinden de startgesprekken plaats. 
Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken aan 
de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht 

en de ouder en dus om een individuele start met elke ouder. U ontvangt gelijk aan de start van het schooljaar een uitnodiging 
voor deze startgesprekken.  

Vakantierooster en margedagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande tabellen treft u een overzicht aan van de vakanties en margedagen van het komend schooljaar. 

Rapport 
De leerlingen van groep 2 krijgen dit schooljaar ook voor het 
eerst het nieuwe rapport mee naar huis. Een prachtige multo-
map met de ontwikkeling van het afgelopen jaar. 
De leerlingen uit groep 3 t/m 7 krijgen donderdag 7 juli voor de 
tweede keer het prachtige nieuwe rapport mee naar huis.  
In dit rapport staan de resultaten van de methode gebonden 
toetsen, de uitslagen van de citotoetsen en het sportfolio. 
Mocht u nog vragen hebben over het rapport dan kunt u deze 
stellen aan de leerkracht van uw kind. 

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen 
puilt weer uit. Neem voor om  nog 
voor de zomervakantie een kijkje te 
nemen in de bak, die zich in het por-
taal van de hoofdingang bevindt. Ho-
pelijk gaan alle spullen dan weer mee 
terug naar huis!  



MR 
Op donderdag 23 juni was de laatste MR vergadering van het schooljaar 2021-2022. Tijdens deze vergade-
ring is er gesproken over de enquête die naar ouders was gegaan over een thema-avond. Uit de analyse van 
deze enquête bleek dat er onder de ouders/verzorgers veel behoefte is aan een thema-avond over het on-
derwerp sociale media. Op dinsdag 15 november wordt deze avond daarom georganiseerd.  
Verder zijn de margedagen goedgekeurd. De overige punten van de agenda zijn verschoven naar de volgen-
de MR vergadering, zodat er uitvoerig gesproken is over de formatie van aankomend schooljaar. Uiteindelijk 
is er een akkoord gekomen, die zal worden gedeeld met ouders/verzorgers.   

Tot slot hebben wij afscheid genomen van Marieke. Marieke heeft besloten om haar taak als MR lid 
neer te leggen. Gelukkig heeft zich een nieuw MR lid aangemeld. Anne (ouder onderbouw) zal vanaf 
aankomend schooljaar zitting nemen in de MR.   
 
De volgende MR vergadering is om maandag 12 september. De volgende punten staan dan op de agen-
da:  taakverdeling MR, schoolgids 2022-2023, werkverdelingsplan 2022-2023, jaarverslag 2021-2022, 
scholingsplan 2022-2023, organisatie thema-avond, analyse veiligheidsenquête, bekendheid MR naar 
ouders en NPO gelden.   
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR Dieuwerke Duursma 
via: mr.eshoek@primah.org.  

Fijne vakantie! 

Het einde van het schooljaar is in zicht. Wij zijn trots op hoe de kinderen dit schooljaar hebben doorstaan, maar laten we ook 

vooral die kanjers van juffen en meesters niet vergeten. Want ook dit schooljaar hadden zij te dealen met coronamaatregelen, 

halflege klaslokalen vanwege thuisquarantaines en het opvullen van lerarentekorten. Keihard hebben ze gewerkt om bij te 

kunnen dragen aan de groei, bloei en ontwikkeling van onze leerlingen. Een fijn schooljaar wordt afgesloten, die mede te dan-

ken is aan ieders inzet en betrokkenheid. Bij allerlei lesactiviteiten, uitstapjes en feestelijkheden bleek uw hulp of aanwezigheid 

onmisbaar. Voor die ondersteuning zijn de leerkrachten en kinderen uw bereidheid, inzet en betrokkenheid meer dan dank-

baar. Samen maken we De Eshoek. Een extra woord van dank richten we graag aan de klassenouders, het LOT-team, de ver-

keersouders, ouderraadsleden en medezeggenschapsraadsleden. Zij steken heel veel tijd en energie in de dagelijkse schoolza-

ken en activiteiten. Heel veel dank daarvoor.  

We hopen dat een ieder zich verheugt op de vrijheid van 6 weken vakantie.  

Een fijne vakantie gewenst, geniet met volle teugen, tank bij en zorg voor 
een veilige terugkomst op maandagochtend 29 augustus om half 9.  

 

                        Geniet!!  

Grote verkleeddag Eshoek groot succes 
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