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De schoolreizen zijn weer geweest. De Gouden weken laten we langzaamaan los zodat we ons
volledig kunnen richten op het lesgeven. Inmiddels is het herfst en dat is te zien in de klassen. In
deze nieuwsbrief vindt u de informatie voor de maand oktober.

• Inleiding

Nieuwjaarsinstuif
Op maandag 29 augustus en dinsdag 30 augustus hebben we een nieuwjaarsinstuif gehouden.
Onder het genot van een kopje koffie of thee, die op het plein geserveerd werd, konden de ouders kennismaken met de leerkracht en de kinderen konden de nieuwe klas, de boeken en
schriften aan de ouders laten zien. We mochten bijna alle ouders verwelkomen. Het was een
mooie start van een nieuw schooljaar. Wanneer u deze middag gemist heeft, kunt u de informatie
teruglezen in de memo van de groep van uw kind. Op de website van onze school staat een memo
voor elke groep, waarin o.a. belangrijke data staan vermeld.

• Nieuwjaarsinstuif

Beweegplein—HULP GEVRAAGD
Onze kinderen spelen dagelijks in de pauzes op het beweegplein.
De kinderen vermaken zich er volop door de prachtige ruimte en
de uitdagende speeltoestellen. Het is daarom van grote waarde
dat het beweegplein goed onderhouden wordt en het geheel netjes blijft, ten behoeve van de veiligheid en duurzaamheid. De vraag
is daarom nu of u bereid bent zaterdagochtend 8 oktober a.s. met
elkaar, leden van de verschillende verenigingen uit Annen, met
hark, schoffel en/of veger aan de slag te gaan op het beweegplein. De ochtend start om 9 uur tot
hooguit 12 uur, maar ook als u bijvoorbeeld een uurtje kunt helpen, zijn we al heel erg blij. U kunt
zich aanmelden bij Anja Gerding, dat kan per email (eshoek@primah.org) of met een telefoontje
(0592-271316).

• Vrij

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en
heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. De Kinderboekenweek vindt in 2022 plaats van 5 tot en met 16 oktober en heeft als thema: Gi Ga Groen
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het
strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in
je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve
boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of
verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee
naar buiten. De Eshoek opent woensdag 5 oktober de Kinderboekenweek met alle
leerlingen in de kuil. Hoe die opening eruit ziet en wat leerkrachten voor de leerlingen in petto hebben, blijft nog een verrassing.
Nieuwe leerlingen
In de maand oktober verwelkomen we:
Uma, Mick en Saar in het Konijnenhol.
Philou komt in de Vlindertuin
We wensen jullie een fijne tijd op De Eshoek!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 november
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Leerkracht afwezig
We kunnen altijd te maken krijgen met uitval van leerkrachten. De leerkrachten blijven thuis met
Corona-, volgen scholing of worden ziek.
In alle gevallen staat de school voor een uitdaging. Er is namelijk een groot tekort aan invalleerkrachten en bestaat het risico dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden. We blijven ons
uiterste best doen om dat te voorkomen. We weten als geen ander hoe vervelend dat is, maar
hopen op uw begrip als ook wij radeloos zijn.
Wanneer een leerkracht ziek is, wordt er vervanging gezocht bij Top Drenthe. Er wordt ook binnen het team van De Eshoek
naar vervanging gevraagd of er komt een onderwijsassistent of stagiaire voor de klas.
Als er geen vervanging beschikbaar is, handelt de school volgens de onderstaande drie basisprincipes:
1)
Wanneer het ons lukt om u voor 18.00 uur te informeren over de ziekte van de leerkracht, dan blijft de groep de
volgende dag thuis.
2)
Als het ons niet lukt u tijdig te informeren, dan vangen we de eerste dag de groep altijd op.
3)
Een groep is nooit meer dan twee dagen thuis.

Wanneer de leerkracht nog niet terug kan keren naar school, zal een andere groep naar huis worden gestuurd. De leerkracht
van die groep zal dan de groep die al twee dagen thuis heeft gezeten opvangen.
Omdat de groepen maximaal twee dagen thuis komen te zitten, is het niet nodig om volledig (digitaal) onderwijs op te zetten
ter vervanging van het reguliere programma zoals tijdens de coronacrisis gebeurde. Als er geen vervanging beschikbaar is, zijn
er ook geen mensen beschikbaar om het thuisonderwijs kwalitatief goed vorm te geven.
Als een groep naar huis gestuurd wordt, vragen we ouders een inspanning te leveren om de opvang zelf of door naasten te regelen. Er bestaat kans dat dit bij een aantal leerlingen écht niet lukt. In deze gevallen is De Eshoek er voor de opvang van deze
leerlingen. Het gaat hier specifiek om opvang, niet om onderwijs. In de coronacrisis werd er onderscheid gemaakt in de opvang
van leerlingen van ouders in cruciale/vitale beroepen en van ouders die een ander beroep hadden. Dit onderscheid is nu niet
meer van toepassing.
Lessen brandveilig
Vrijdag 9 december worden er voor de groepen 4 en 5 lessen brandveilig gegeven door de brandweer.
In iedere groep wordt kennisgemaakt met brand. De lessen zijn bedoeld om de kans op brand te verkleinen, brand
te ontdekken, hoe te reageren bij brand en hoe je jezelf goed kunt voorbereiden.
Het gebruik van het beeldmerk Smokey de Rookmelder in de lessen, maakt dat de lessen deze doelgroep zeer aanspreken.
Vrij
Margedag
Vrijdag 7 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. een margedag. Tijdens deze margedag komt het volledige team bijeen om verbeteringen en ontwikkelingen aan het onderwijs in De Eshoek vorm te geven. Zo bespreken we de
methode Bouw, maken we afspraken over de inzet van
de middelen die De Eshoek ontvangt voor het Nationaal
Programma Onderwijs, informeren we elkaar over de inhoud van het SchoolOndersteuningsProfiel, waarin De
Eshoek uitlegt welke ondersteuning wel en welke ondersteuning we niet kunnen bieden aan kinderen, ook bepalen we het onderwerp voor de themaweken en delen de
informatie van de groepen en de lopende handelingsplannen.

Herfstvakantie
De leerlingen hebben een week herfstvakantie van 17
oktober tot en met 21 oktober.

Douchen na de gymles
Vanaf groep 6 douchen de kinderen na
de gymles. Voor een aantal kinderen is
dit een probleem.
We willen douchen na de gymles vanuit
hygiënisch oogpunt sterk aanraden,
maar kinderen kunnen zich na de gymles ook met een washandje en zeep opfrissen. De verplichting tot douchen
komt hiermee dus te vervallen.
Vertrouwenspersoon
Mariska Raven (leerkracht groep 7 en specialist gedrag) is de interne vertrouwenspersoon van onze school. Zij is buiten lestijd beschikbaar voor leerlingen, ouders en personeel, als deze niet bij de
groepsleerkracht, intern begeleider of directie terecht kunnen/
willen én behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
De interne vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en bespreekt met de betrokkene welke stappen ondernomen kunnen
worden.

Ouderportal Social Schools
Social Schools is het ouderportal dat door De Eshoek en u volop wordt gebruikt. Zo communiceert u met de leerkrachten, vraagt
u verlof aan of geeft u via Social Schools door als uw kind ziek is.
We hebben een aantal adviezen/voorstellen over het gebruik van Social Schools:
•

Niet iedereen heeft het telefoonnummer voor bereikbaarheid ingevuld. Het is niet alleen prettig, maar ook belangrijk dat
we u snel kunnen bereiken. Wilt u daarom alsnog eens kijken of u uw telefoonnummer kenbaar heeft gemaakt?

•

Kinderen die absent zijn, worden door u ingevoerd in Social Schools. De leerkracht en directie ontvangen deze informatie.
Soms zijn kinderen wekenlang ziek. Dat is niet de werkelijkheid. Waar het hem in zit is dat ziekmeldingen niet áfgemeld
worden. Kunt u eraan denken om na ziekmelding ook de betermelding uit te voeren?

Klassenouders
Inmiddels zijn de klassen voorzien van een klassenouder. Bedankt voor jullie opgaves.
Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen
uit de klas. De taken van klassenouders bestaan uit het coördineren van activiteiten in en
buiten de klas, ter ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast probeert de klassenouder
zoveel mogelijk ouders te betrekken bij school, enthousiast te maken en te houden om
zode betrokkenheid van ouders te vergroten.
Een klassenouder is een aanspreekpunt van en naar ouders en leerkracht betreffende
allerlei praktische zaken. Te denken valt aan het regelen van hulp in de klas bij klusjes of festiviteiten, het organiseren van vervoer voor uitstapjes/excursies, enz.
Met de leerkracht worden de activiteiten besproken en de klassenouder kan de taken zelf uitvoeren of samen met de andere
ouders.
Alle correspondentie en communicatie verloopt via Social Schools. Met Social Schools ondersteunt De Eshoek de communicatie
met ouders. Informatie is dan op één plek beschikbaar, er kan geen informatie kwijtraken en het benadrukt de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Social School is uitbereid met een aantal functies voor de klassenouders, zodat communiceren met elkaar
en onderling nog gemakkelijker gaat.
Er wordt naast Social Schools soms gecommuniceerd via een groepsapp. De klassenouder dient de informatie altijd te verspreiden via Social Schools, zodat ouders zelf de keuze kunnen maken zich wel/niet toe te voegen aan de groepsapp.
De Eshoek neemt geen enkele aansprakelijkheid over WhatsApp berichten en WhatsApp groepen.
Het jonge kind
In groep 1, 2 en 3 zijn we vorig schooljaar gestart met onderzoekend leren. Bij onderzoekend leren draait het onderwijs om. Kinderen leren om zélf actief ervaringen en kennis op te doen. Om zo grip te krijgen op het eigen leerproces en om kennis te vergroten
over de wereld en jezelf. Want wat jij mag uitzoeken en verwerken, vergeet je niet meer.
Als we met een nieuw thema beginnen, wordt deze eerst geïntroduceerd. Dit kan door het uitspelen van een toneelstukje door de
leerkrachten, door een brief die in de klas komt, door materiaal
dat we meenemen. Daarna gaan we met de kinderen bedenken
wat we er allemaal al over weten en wat we er over willen leren.
Zo geven we met elkaar richting en inhoud aan het thema. Samen
met de kinderen richten we een themahoek in waarin ze kunnen
spelen. Dat spelen is niet helemaal vrijblijvend. Daarin brengen
we als leerkracht input om
te zorgen dat kinderen leren tijdens het spelen.

Er staan een aantal dingen centraal die wij belangrijk vinden in
het onderwijs aan jonge kinderen: welbevinden, betrokkenheid
en verbondenheid.
Met behulp van betekenisvolle spelsituatie ontdekken de kinderen op een natuurlijke manier niet alleen zichzelf, maar ook
de ander en hun omgeving.

De Medezeggenschapsraad van De Eshoek stelt zich graag aan
u voor:

Staand van links naar rechts:
Marcel Alberts, lid, leerkracht groep 6a en specialist rekenonderwijs
Claartje Blom, lid, leerkracht groep 4 en specialist taal-lezen
Yvonne van der Veen, plaatsvervangend voorzitter, moeder van
Eline (groep 6a)
Tanka Weijer, voorzitter MR, moeder van Toon (groep 6a) en
Pijke (groep 4)
Anne Douma, lid, lid Stichting derden gelden, vader van Mick
(groep 3)

Zittend van links naar rechts:
Dieuwerke Duursma, secretaris, notulist, leerkracht groep 3 en groep 4
Mariska Raven, penningmeester, voorzitter GMR, leerkracht groep 7 en specialist gedrag
Bertjan Langbeek, lid, vader van Noud (groep 6a) en Ties (groep 8)
De MR van De Eshoek bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. Ze praten en denken mee over de inhoud en de uitvoering
van het onderwijs op school en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op De Eshoek.
Via mr.eshoek@primah.org zijn we bereikbaar, maar u kunt ook altijd contact openen bij een van de leden. We horen graag wat
u bezig houdt.
Op maandag 12 september was er de eerste MR vergadering van het schooljaar 2022-2023. Afgelopen schooljaar hebben wij
afscheid genomen van Marieke. Anne heeft haar plek in de MR overgenomen. We hebben het tijdens de vergadering gehad
over de invulling van de aankomende MR thema-avond van 15 november. De thema-avond zal in het teken staan van social media. Ook hebben we gesproken over de start van het schooljaar, die goed is verlopen. Verder zijn er nieuwe leden gevonden
voor stichting derden gelden en zal Anne aansluiten vanuit de MR. De Eshoek heeft een sector plan Covid gemaakt. Hierin staan
bij verschillende niveaus van besmettingen aangegeven hoe De Eshoek gaat handelen. Dit document is gelezen door de MR en
eventuele toevoegingen of wijzigingen worden aan Anja doorgegeven. Ook is de schoolgids en de veiligheidsenquête leerlingen
en ouders bekeken en vastgesteld. Tot slot is er een nieuw systeem uitgelegd genaamd Cupella. In dit systeem komt het taakbeleid en het bekwaamheidsdossier van de leerkrachten te staan. De volgende MR vergadering is op dinsdag 8 november (online).
De volgende punten worden dan besproken:
• 1 oktober telling
• Actieplannen uit het schoolplan
• Richtlijn groepsindeling en -samenstelling
• Scholen op de kaart
• Thema-avond
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR Dieuwerke Duursma via: mr.eshoek@primah.org

Pleegzorg Drenthe zoekt pleegouders!
Alle kinderen in Drenthe verdienen een veilige plek om op te groeien. En die plek is doorgaans thuis.
Maar als het thuis niet (altijd) lukt om een veilige en stabiele situatie te bieden is het van belang dat een kind kan rekenen op
een plek in een pleeggezin. Zolang als het nodig is. Voor af en toe een weekend of voor korte of langere tijd.
Pleegzorg wordt geboden door mensen die tijd en ruimte hebben voor het opvangen en begeleiden van een baby, jong kind of
juist een puber in samenwerking met biologische ouders. Pleegouders zijn mensen met positieve energie, samenwerkingsgericht, open-minded en hebben een groot hart.
Of je nou single bent en minimaal eens per maand een weekend een kind kunt opvangen, een stel vormt met of zonder kinderen dat korte of langere tijd opvang en ondersteuning wil bieden. Voor elk kind zoeken we een passend gezin.
Misschien is het iets voor jou om te onderzoeken of het pleegouderschap bij je past?
Vraag een informatiepakket of meld je vrijblijvend aan voor een informatiebijeenkomst: www.pleegzorgdrenthe.nl

Kinderboekenweek
Een berichtje uit de bibliotheek.
Hoera, het is feest in de bibliotheek: het is Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema GI-GAGROEN. Doe je ook mee aan één van onze groene activiteiten?
Knutsel je eigen vuurvliegje
Heb jij weleens in het echt vuurvliegjes gezien? Zij geven in het donker licht! Tijdens de Kinderboekenweek kan je in BiebFabriek een eigen vuurvliegje maken. Kies je eigen kleur en
bepaal zelf hoe je vliegje eruit ziet. Bijvoorbeeld feloranje of knalgeel. Meld je snel aan via
de agenda van onze site, want vol = vol: www.bibliotheekgieten.nl. Deze activiteit is voor
kinderen vanaf acht jaar.
Plaats: Gieten
Datum: woensdag 5 oktober
Tijd: 15.00 uur

Voorlezen en Vogelhuisjes knutselen in het Beestenbos
Wat is er nu leuker dan een echte tekenaar te ontmoeten in de bibliotheek? Jorien Kooistra komt in de bieb, zij heeft de tekeningen in het kinderboek Beestenbos: De scheet van Goudstinkie gemaakt. We lezen voor uit dit grappige boek over de vogel
Goudstinkie. Na het lezen kun je een prachtig vogelhuisje maken van een melkpak en deze versieren met pindaslingers. De activiteit is bestemd voor kids tussen vier en acht jaar. Wil je meedoen, meld je dan aan via de agenda onze site: https://
www.bibliotheekgieten.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/11341-voorlezen-en-vogelhuisjes-knutselen-in-het-beestenbos
Plaats: Gieten
Datum: dinsdag 11 oktober
Tijd: 15.00 uur

