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De volgende nieuwsbrief verschijnt  1 oktober 

Terug van vakantie? 
Allereerst hopen we dat u en de kinderen een heerlijke zomervakantie hebben gehad. Maan-
dag a.s. start ons nieuwe schooljaar. Misschien een beetje spannend, maar ook fijn om el-
kaar weer te ontmoeten. We gaan er samen met alle kinderen en u een fijn schooljaar van 
maken. Een speciaal welkom aan nieuwe leerlingen en hun ouders; we hopen dat ieder zich 
snel thuis zal voelen op onze school. In deze nieuwsbrief (verschijnt altijd aan de start van 
een nieuwe maand), wordt u over de nodige zaken geïnformeerd. Ook organiseren we 
maandag en dinsdag al een nieuwjaarsinstuif. Leerlingen vertellen dan over de klas en u kunt 
kennis maken met de leerkracht(en). 
De eerste weken van een schooljaar worden de gouden weken genoemd. De beginweken 
van het schooljaar zijn namelijk goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de 
klas. De vorming van de groep is in de eerste weken essentieel, daar heb je de rest van het 
schooljaar profijt van. Het proces van groepsvorming begint met de leerlingen die elkaar en 
de leerkracht leren kennen, maar ook de regels en afspraken die een klas samen wil realise-
ren. Omdat er de eerste lesweken veel aandacht besteed wordt aan groepsvorming, is dat 
ook de reden dat we aan de start van het schooljaar de schoolreizen organiseren. Naast na-
tuurlijk veel plezier en gezelligheid, zijn er dan vooral momenten waarbij samenwerken van 
belang is. Je doet dingen samen en leert elkaar kennen. Daarnaast leren ze met elkaar om te 
gaan op een respectvolle manier. Je klets met elkaar en er ontstaan vriendschappen. Er ont-
staan banden tussen leerlingen onderling, maar ook tussen de leerling en leerkracht(en). 
Over de organisatie van de aanstaande schoolreizen wordt u uitgebreid (via Social Schools) 
door de leerkracht(en) geïnformeerd.   

We wensen u en de kinderen een goed weekend en we kijken uit naar maandag!   

 
Schooltijden 
Een nieuw schooljaar is altijd  even weer wennen na zo’n lange vakantie.  
Denkt u aan onze schooltijden? Alle kinderen gaan alleen naar binnen.  
We vragen afscheid te nemen bij het hek of de fietsenstalling.  
Om 8.20 uur gaat de eerste schoolbel en mogen de kinderen via de daarvoor bestemde in-
gangsdeur naar binnen. Om 8.25 uur gaat de tweede schoolbel en moeten alle kinderen 
naar binnen. Op deze manier kunnen alle leerkrachten dagelijks de les om 8.30 uur starten. 

Rapport 
We zouden het erg 
fijn vinden wanneer 
iedereen het rapport weer mee 
naar school neemt. Het rapport 
kunnen de leerlingen inleveren 
bij de huidige leerkracht. 

Nieuwe leerlingen 
Aan de start van een nieuw schooljaar verwelkomen we ook een aantal nieuwe leerlingen: Thomas, Siem, 
Nourhen, Sophie en Lenn gaan naar De Vlindertuin. Melle, Stan, Sam en Liselot krijgen een plekje in Het Konij-
nenhol. Senn gaat een plek veroveren in groep 3. Jesse komt nieuw in groep 6. In groep 7 staan de stoelen 
klaar voor Sven en Jesse. Groep 8 wordt versterkt met Anieska. We wensen jullie een fijne tijd op De Eshoek! 

Rots & Water  
De groepen 5, 6 en 7 starten woensdag gedurende een periode van ca. 10 lesweken met de training Rots & Water, een weer-
baarheidstraining en een sociale vaardigheidstraining. Deze training is bedoeld voor kinderen die meer voor zichzelf mogen leren 
opkomen of voor kinderen die juist hulp nodig hebben om zich te leren beheersen. In het kader van de gouden weken wordt 
deze training aan de start van het schooljaar verzorgd. De lessen worden gegeven door Patrick Beek, de vakleerkracht gymnas-
tiek.  



De schooldag op De Eshoek 
Al vanaf 2018 hanteert De Eshoek het zogenaamde 5-gelijkedagenmodel. Concreet betekent dat het volgende: 

• Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur 

• Alle kinderen blijven op school over 

• Er wordt geluncht met de leerkracht in de klas 

• Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen 

De schooldag wordt in grote lijnen volgens onderstaand schema ingedeeld, zodat we voor de kinderen een mooie balans tus-
sen werk- en rusttijden realiseren. 

 

Voor een ieder is deze evenwichtige dagindeling prettig. Het is belangrijk dat de lesdag wordt afgewisseld met ontspanning en 
gezond eten. Goed ontbijten voordat je van huis gaat en een  lunchpauze tussen de middag zijn essentieel. Kinderen kunnen 
zich beter concentreren als ze op gezette tijden een echte maaltijd en een gezond tussendoortje krijgen. En ze leren ook be-
ter! De volgende eetafspraken zijn daarom vastgesteld en we verwachten dat een ieder die hanteert: 

Op  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kiezen we gezamenlijk voor een gezonde lunch. De lunch bestaat uit brood en 
drinken (water, thee of melkproduct). Op woensdag kiezen we voor een lunch waarbij ook iets ongezonds aan mag worden 
toegevoegd. Er is in overleg ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van de 
afspraak, bijvoorbeeld bij een dieet, (geloofs)overtuiging  of allergieën. 

Het is de bedoeling dat de kinderen hun maaltijd volledig opeten, zodat ze voldoende eten en drinken. Overleg met uw kind 
de hoeveelheid, zodat er geen eten verspild wordt. Het drinken voor de lunch bij voorkeur in een isoleerflesje (zodat het koel 
blijft) en de boterhammen in een bakje/trommel.   

08.30 uur – 09.50 uur les 

09.50 uur – 10.00 uur fruit eten 

10.00 uur – 10.20 uur buiten spelen 

10.20 uur – 11.45 uur les 

11.45 uur – 12.00 uur lunchen 

12.00 uur – 12.20 uur buiten spelen 

12.20 uur – 14.00 uur les 

Jarig 
Als een kind jarig is, kan 
er getrakteerd worden. 
Er mag dan ook langs de 
andere buur-groepen 
worden gegaan, zodat er 
gefeliciteerd kan worden door de andere leerkrachten. 
Traktaties voor de leerkrachten mogen hetzelfde zijn 
als die voor de kinderen. De ouders van de kinderen uit 
groep 1 en 2 mogen aanwezig zijn bij de verjaardagvie-
ring in de klas (van 8.30 uur tot ongeveer 9.15 uur of in 
overleg op een ander tijdstip). Het jarige kind staat 
centraal, alle aandacht is op dat moment voor hem of 
haar. Uit ervaring is gebleken dat het daarom niet wen-
selijk is dat een jonger broertje of zusje aanwezig is. 
Vanaf groep 3 vieren we de verjaardag zonder de ou-
ders.  
Traktaties  
Tijdens een traktatie van een jarige leerling gaat de 
voorkeur uit naar ‘verstandig’ snoep (popcorn, zoute 
sticks, rijstwafel, een soepstengel) of een gezonde trak-
tatie. Voor de meeste kinderen is het trakteren zelf al 
een feest.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Eshoek gebruikt voor alle communicatie de schoolapp Social 
Schools, met o.a. groepsberichten, 1-1 gesprekken, oudergesprek-
ken, agendabeheer, absentiemeldingen, verlofaanvragen en meer. 
Het is een formele communicatie tool, met een veilig en afgesloten 
platform. De data is eigendom van de school en is alleen toeganke-
lijk voor ouders die uitgenodigd worden door de school. De Eshoek 
heeft de omgevingen van Social Schools in eigen beheer.  
De Eshoek kiest niet en is daarom ook niet verantwoordelijkheid 
voor bijvoorbeeld een groepsapp of andere open social media 
platforms. We begrijpen dat er ouders zijn die via een groepsapp 
makkelijk bereikbaar zijn en het prettig vinden, maar er zijn ook 
ouders die niet willen deelnemen aan een groepsapp. Het mag niet 
zo zijn dat ouders informatie missen, omdat er via een groepsapp 
gecommuniceerd wordt.  



Gymnastiek 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar het speellokaal (inpandig) voor spel of gymnastiek. De kleuters gymmen in hemd en on-
derbroek. Bij goed weer wordt dit vervangen door buitenspel. De kleuters krijgen daarnaast wekelijks 1 gymles per week van de 
vakleerkracht Patrick Beek in de sporthal (naast de school). In de loop van het schooljaar wordt dat uitgebreid naar twee keer per 
week. De gymles is een leermoment voor kinderen. Tijdens gym leren kinderen onder begeleiding goed bewegen. De vakdocent 
heeft meer kennis en kan de kinderen beter begeleiden bij zijn of haar sterke en zwakke kanten. De overige groepen gymmen 2 
keer per week in de sporthal of bij goed weer op de sportvelden (ook naast de school). Voor de gymnastieklessen (3 t/m 8) heeft 
ieder kind een gympakje of een gymbroek met een stevig T-shirt nodig en eventueel gymschoenen. Wilt u erop toezien dat uw 
kind bij gym kleding draagt die stevig, veilig en niet aanstootgevend is? Wilt u verder de spullen voorzien van naam en meegeven 
in een tas? Dit voorkomt verlies of beschadiging. 
Vanaf groep 5 kleden jongens en meisjes zich afzonderlijk van elkaar om (aparte kleedkamers). Vanaf groep 6 wordt er ook na het 
gymmen gedoucht. Hiervoor nemen de kinderen een handdoek mee.  
Het gymrooster ziet er als volgt uit: 

Vakantierooster en margedagen 
Hieronder treft u nogmaals een overzicht aan van alle vakanties en margedagen (vrije dagen). Deze vindt u ook terug op de web-
site en in de agenda van Social Schools. 
Margedagen 
Wettelijk hebben kinderen tijdens hun basisschooltijd recht op 7520 uur onderwijs. Het aantal uren dat kinderen teveel naar 
school gaan wordt in de 8 schooljaren voor een deel gecompenseerd door margedagen. Op deze dagen werkt het team aan  
niet-lestaken, zoals verbeter– en actieplannen, scholing of vergaderingen.  

Dinsdag Groepen 1/2 
Groep 3 
Groep 4 

Donderdag Groep 5 
Groepen 6 
Groep 7 
Groep 8 

Vrijdag Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groepen 6 
Groep 7 
Groep 8 

Ouder-en Kindcontacten 
De afgelopen schooljaren werden we gedwongen vanwege corona op een andere wijze contactmomenten met u in te plannen. 
We hopen dat dit komend schooljaar niet meer voor zal komen. Om de informatievoorziening te versterken starten we op de 
eerste of de tweede schooldag (maandag 29 of dinsdag 30 augustus) met een nieuwjaarsinstuif. Alle kinderen en ouders zijn na 
lestijd, van 14.00 uur tot ongeveer 15.00 uur, welkom in de klas. De leerling kan dan vertellen over de eerste schooldag, de plaats 
in de klas en de materialen tonen, maar ook kan de ouder de leerkracht ontmoeten. Ook wil de directie (Anja), de intern-
begeleider (Tineke) en specialist hoog begaafdheid (Nita) u graag ontmoeten. Wij staan deze middagen bij de Borkerkoffiebus op 
het grote plein, met een kopje koffie of thee voor u klaar. Daarnaast vinden in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar de 
startgesprekken plaats. Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken aan de ontwik-
keling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder en dus om een individuele start 
met elke ouder. We willen daarom de gesprekken ook graag fysiek voeren. Bij uitzondering is een online afspraak mogelijk. U 
ontvangt gelijk aan de start van het schooljaar een uitnodiging voor deze startgesprekken. Na het startgesprek maakt u een ver-
volgafspraak met de leerkracht. Het is daarom heel handig dat u uw agenda bij de hand heeft. 



 WEGWIJS in de school begane grond 

Kleuter-
afdeling 

Kleuterplein 

ingang  

groepen 1 en 2 

juf Annet en  
juf  Anita 

juf Marianne 
en juf Anita 

Konijnenhol Vlindertuin 

Juf 
Janka 
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       Speelhal 

Midden-
bouw 

Tussenplein 

ingang  

groep 3 en 4 

 

Groep 5 
juf Harriët en  
juf Leonie 
 

Grote plein 

ingang  

groep 5 

Het Leerpunt 

Groep 4 
juf  Claartje en  
juf  Dieuwerke 

Groep 3 
juf Marjon en  
juf  Dieuwerke 

Groep 3 
juf Marjon en 
juf Dieuwerke 



 WEGWIJS in de school 1e verdieping BOVENBOUW 

Bovenbouw 

Groep 6b 
juf Lisa en 
juf  Greta 

Groep 6a 
meester Marcel 
en juf Greta 

Grote plein 

ingang 

groepen 6 

via de trap 

Kantoor PIT 
(PrimAH ICT Team)  

Groep 8 
juf Hendrika en 
meester Gerben 

Groep 7 
meester Albert Jan 
en juf Mariska  

Hoofdingang  
groepen        
7 en 8 

Groep 8 
trapopgang 

LINKS 

Groep 7 

trapopgang 

RECHTS 



Veilig naar school 
Nu de scholen weer starten neemt de drukte in het verkeer weer toe en dat is voor iedereen even wennen. Niet alleen voor de 
kinderen en jongeren in het verkeer, maar ook voor automobilisten. Daarom vragen we iedereen juist nu een gepaste snelheid 
te rijden. Dan kunnen kinderen veilig naar school.  De verkeerscommissie van De Eshoek vindt verkeersveiligheid belangrijk. Wij 
streven daarom naar veilige en overzichtelijke verkeersstromen naar de schoolomgeving waarin het voor iedereen mogelijk is 
om daar op een veilige en gezonde manier invulling aan te geven. Met name tijdens de haal- en brengtijden is het verkeer rond 
school vaak druk en chaotisch. Om dit te realiseren brengen we een aantal punten onder de aandacht.  

Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school 
Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het  
verkeer. 
Neem ruim voldoende tijd om uw kind naar school te brengen 
Door te laat van huis te gaan, worden er vaak onnodige risico’s in het verkeer genomen. 
Houdt u aan de geldende verkeersregels 
Stopverbod voor de hoofdingang van school  
Niet fietsen op de stoep 
Geef rechts voorrang 
Snelheidslimiet 
Parkeer uw auto op de daarvoor aangewezen plaatsen 
Ook als u uw kind even wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en  niet ‘even’ in 
de bocht, bij een kruispunt of dubbel voor andere auto’s etc. Op de grote parkeerplaats naast  
de sporthal is plaats genoeg.   

 
Het gebied rondom school is gemarkeerd als schoolzone.  
Wij vragen u rustig te rijden en wees altijd bedacht op het feit dat kinderen in het verkeer onvoorspelbaar zijn. Volwassenen 
hebben een voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de ver-
keersregels en - borden. Denkt u ook aan de veiligheidsgordels! 
      
Mocht het niet lukken om lopend of op de fiets naar school te komen, maar toch met de auto, dan hebben we als verkeerscom-
missie een aantal advies rijroutes opgesteld, op basis van de verkeersstromen naar en van school. Aan iedere rijroute zijn een 
aantal parkeerplaatsen gelegen zodat de leerling(en) daar veilig uit kunnen stappen. 
 
Zorg voor een vlotte doorstroom 
Blokkeer geen stoep of straat tijdens het wachten of brengen waardoor anderen daar hinder of overlast van ondervinden.       

                               


