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Met de herfstvakantie achter de rug is het jaar weer mooi onderweg. De klok is verzet, de dagen
worden merkbaar korter en dat betekent dat we de tijd tegemoet gaan van mooie feesten. In
deze nieuwsbrief al aankondigingen over die eerste feesten. We informeren u daarnaast ook
weer over Covid-19, de verschillende werkzaamheden en activiteiten. Veel leesplezier.
Covid-19
In de media heeft u vast gehoord of gelezen dat het aantal corona besmettingen weer toeneemt.
Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor scholen, zodat zij weten op
welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan
worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen.
De leidraad voor schoolbesturen en scholen kent vier scenario’s. Bij ieder scenario hoort een set
aan maatregelen. In het donkergroene scenario zijn er naast de basismaatregelen geen aanvullende maatregelen nodig. Op dit moment zitten wij dus in scenario donkergroen. In het uiterste
geval, het rode scenario, is de helft van het aantal leerlingen op school. Het kabinet besluit op
basis van de wekelijkse informatie van het RIVM welk scenario van toepassing is.
Per scenario heeft De Eshoek een draaiboek gemaakt. Dit draaiboek is inmiddels goedgekeurd
door de MR.
Naast wettelijke maatregelen zoals een verplichting voor mondkapjes vanaf een bepaalde
leeftijd, biedt de leidraad ook ruimte voor maatwerk. Wanneer er bijvoorbeeld looproutes gemaakt moeten worden, mag de school de invulling daarvan zelf bepalen.

De Eshoek heeft de beschikking over zelftesten. Als u behoefte
heeft aan een zelftest, kunt u die bij De Eshoek ophalen.
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Stagiaires op De Eshoek
We vinden het heel belangrijk dat er in de toekomst voldoende leerkrachten en onderwijsassistenten beschikbaar zijn. Daarom
bieden we studenten de gelegenheid om stage te lopen.
Op het ogenblik lopen stage: In groep 4 Pien onderwijsassistent, in groep 5 Kim PABO student en Marit PABO student, in groep
6a Frank PABO student , in groep 6b Stijn PABO student en in groep 7 Marit PABO student. We wensen ze een fijne en leerzame tijd.
Sinterklaasfeest
Ook dit jaar vieren we het Sinterklaasfeest op De Eshoek. Het Sinterklaasfeest wordt op dit moment door de
werkgroep, bestaande uit ouderraads- en teamleden voorbereid. Door hun inzet is het mogelijk dat Sinterklaas en zijn Pieten maandag 5 december De Eshoek bezoeken. Sinterklaas bezoekt de leerlingen van de
groepen 1 t/m 4. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 trekken in de klas lootjes en kunnen voor het bedrag van € 5,00 een cadeau kopen. Er mogen niet meer dan 3 cadeautjes gekocht worden. De ouderraad
informeert de desbetreffende ouders nog over de wijze van het betalen van deze cadeaus. In de nieuwsbrief
van december volgt opnieuw informatie over het Sinterklaasfeest.
Zet je licht aan!
Tijdens dit jaargetijde zijn kinderen steeds vaker in het donker onderweg van en naar school. Dat maakt zichtbaarheid
ontzettend belangrijk.
Daarom besteedt De Eshoek hier aandacht aan, maar we vragen ook u om in gesprek te gaan met de kinderen en vooral zelf het juiste voorbeeld te geven. Want een veilige schoolomgeving, dat doen we samen!
Nieuwe leerlingen
In de maand november verwelkomen we: Finn in de
Vlindertuin en Lynn in het Konijnenhol. We wensen jullie
een fijne tijd op De Eshoek!

VISEON; Het volgen van de Sociaal-Emotionele ontwikkeling
Deze maand nemen we bij de kinderen de VISEON toets af. Net als op leergebieden, vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich ook blijven ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Door middel van onze lessen Goed Gedaan! besteden we hier
wekelijks gericht aandacht aan. VISEON biedt de mogelijkheid om het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen systematisch te volgen. Het verhoogt daarmee het inzicht in de ontwikkeling van leerlingen op dit terrein en stelt ons als leerkrachten in
staat om de samenhang met het verloop van onderwijs- en leerprocessen in kaart te brengen.
Viseon bestaat uit een hoofdinstrument en aanvullende instrumenten. Het hoofdinstrument bevat een observatielijst voor de
leerkracht en een zelfbeoordelingslijst voor de leerling. Vanaf groep 3 vullen de leerkrachten de observatielijst in. De zelfbeoordelingslijst wordt door leerlingen vanaf groep 5 ingevuld. Bij de kleuters zit het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling
verweven in de methode van Onderbouwd. De aanvullende instrumenten (vragenlijsten op leerlingniveau) worden alleen gebruikt bij opvallende scores. De toets geeft een globale indicatie van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen en de leeromgeving.
Beweegplein
In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep aan ouders om op zaterdag 8 oktober te
komen helpen om het beweegplein voor de kinderen weer netjes te maken. Een aantal
ouders heeft hierop gereageerd: Hanneke, Rianne, Martin en Mirjam.
We willen jullie namens de kinderen van De Eshoek, heel erg bedanken.
Jullie maken het verschil voor onze kinderen. Dankzij jullie is de wereld zoveel mooier.

Gi Ga Groen
Op woensdag 5 oktober hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend. Dit jaar was het thema Gi-ga-groen.
Daarom was het podium helemaal groen en kwamen veel kinderen en leerkrachten in het groen naar school.
Met alle kinderen in de kuil hebben we genoten van liedjes die gezongen werden en verhalen die werden voorgelezen.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn we in alle klassen veel aan het lezen geweest en zijn we op zoek gegaan naar dieren in de boeken die we lazen. Wat komen er veel dieren voor in kinderboeken.

Sinterklaas in Annen
Sinterklaas komt 19 november swingend Annen binnen.
Op uitnodiging van Ondernemersvereniging Anno komt Sinterklaas zaterdag 19 november weer naar
Annen. Hij heeft er ontzettend veel zin in. Met een gezellige optocht zal hij zich in een groot deel van de
straten laten zien. Dit jaar heeft hij weer gekozen voor een bijzonder vervoersmiddel en zo kan hij een
behoorlijke afstand afleggen, zonder dat de oude man zelf moe wordt.
Bij deze intocht wordt hij natuurlijk begeleid door zijn trouwe Pieten. Maar Sint hoopt dat er dit jaar
veel kinderen met hem mee door het dorp gaan. Op een (versierde) fiets, een step, met skates of gewoon lopend. Met veel kabaal zal Sint samen met de kinderen en de Pieten het hele dorp laten weten
dat hij er is.
De intocht begint om 10.00 uur aan de Molenakkers. De route zal onder ander via Markeweg, Zuidlaarderweg, Kruisakkers, Veldweg, Middenweg, Voetakkers, Ronkelskamp, Vreding, Waardeel, en via de Hofakkers en Ronkelskamp
naar de Vlouwakkers gaan. Uiteraard zal er ook voor alle kinderen weer een feestje in de sporthal zijn. Dit jaar geeft hij een echt
Discofeest, want Sint kan best nog een dansje wagen. De verwachting is dat het feest om 11.00 uur begint. Zoals gebruikelijk is
het een kinderfeestje en worden de ouders gevraagd om buiten, of in de sportsbar te wachten. Nieuw dit jaar is de glutenvrije
Piet, met glutenvrije pepernoten. Ook zal er dit jaar een leuke fotowedstrijd zijn. Iedereen die deze dag een leuke foto van de
intocht of het feest opstuurt, maakt kans op een leuke prijs. En om deze dag in Annen feestelijk af te sluiten, zal Sint na afloop
van het Discofeest, nog even met zijn hoofdpiet swingend naar ’t Holthuys gaan.
Houd voor meer informatie de facebookpagina van Sinterklaas in Annen in de gaten. Daar zullen altijd de laatste nieuwtjes op
geplaatst worden.
Tot 19 november!

Vrijwilliger Ouderbijdrage 2022-2023
Op 2 november 2022 vindt de openbare jaarvergadering van de Ouderraad plaats. De Ouderraad ondersteunt de school bij diverse activiteiten, waaronder Sinterklaas, Kerst, de schoolreisjes et cetera. De inkomsten voor de realisatie van deze activiteiten
genereert de Ouderraad middels de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage.
Helaas zijn wij genoodzaakt de bijdragen voor dit jaar te verhogen. De alom bekende prijsstijgingen liggen hieraan ten grondslag.
Hiermee zijn wij onder andere geconfronteerd bij de schoolreizen die voor dit schooljaar al zijn geweest. De bijdragen voor dit
jaar zijn als volgt:
Groep 1 t/m 4: € 40,Groep 5 en 6: € 50,Groep 7: € 65,Groep 8: € 90,De ouderbijdrage voor 2022-2023 zal in de tweede helft van november 2022 worden geïncasseerd. De ouders/verzorgers van
wie geen machtiging tot incasso is ontvangen, zullen worden benaderd met het verzoek de ouderbijdrage zelf over te maken.
Voor vragen over de ouderbijdrage of de betaling kan contact opgenomen worden met de Ouderraad via
ouderraadeshoek@gmail.com

