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De volgende nieuwsbrief verschijnt  op 9 januari 

Sinterklaas  
Het is weer zover: op maandag 5 december komt Sinterklaas met zijn pieten 
op school! Alle kleuters worden om 8.20 uur in de klas verwacht. Zij gaan dan  
samen met hun juf Sinterklaas opwachten. Om 14.00 uur mogen de ouders 
hen weer ophalen.  
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 blijven ‘s morgens op het grote plein. Om  
8.30 uur verzamelen zij zich bij de eigen juf of meester om gezamenlijk de 
komst van Sinterklaas en zijn pieten af te wachten.   
De surprises van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur 
naar binnen worden gebracht. De kinderen nemen zoals gebruikelijk fruit, een 
beker en de lunch mee naar school. Op school krijgen de kinderen een 
traktatie. 
Sinterklaas bezoekt de drie kleutergroepen. De groepen 3 t/m 5 bezoeken 
Sinterklaas in de kuil. De groepen verzorgen een programma van liedjes, dans 
en muziek en zullen veel vragen stellen aan de goedheiligman. Aan het eind 
van de ochtend brengt Sinterklaas een bezoekje aan de bovenbouw. 
Wanneer ouders graag willen kijken naar de komst van de Sint, dan is het 
grasveld voor de bibliotheek de beste plek. Het schoolplein is alleen voor de 
kinderen bedoeld.  
Tevens zouden wij ouders die met de auto komen, willen verzoeken om te 
parkeren op de grote parkeerplaats bij de sporthal. De parkeerplaats voor de 
school moet leeg blijven zodat Sinterklaas ongehinderd en goed zichtbaar bij 
de school aan kan komen.  
 
Wij wensen iedereen alvast een heel gezellig Sinterklaasfeest!  

Eenmaal kijkend op de kalender dan zien we, het is alweer december. In deze maand staan 
er een aantal dingen centraal: van gezellig- heid, lekker eten tot aan cadeautjes, dit alles 
voor een goede afsluiting van het jaar 2022. 
   
We hebben deze nieuwsbrief weer vol staan met leuke nieuwtjes, activiteiten, 
tips en informatie. Een mooi moment om terug te blikken op een succesvol 
2022. Een jaar met nieuwe indelingen van klassen, samenwerkingen, uitda-
gende speelhoeken en veel nieuwe ideeën en inspiratie.  
Voor 2023 staat er weer genoeg op de planning, waarbij we ons gaan 
voorbereiden op een nieuwe re- kenmethode en een methode voor 
sociale vaardigheden, we blijven ons verdiepen in het jonge kind, 
een nieuwe manier van instruc- tie geven gaan we verkennen, 
maar vooral ons richten op een fijn en plezierig jaar in 
samenwerking met leer- lingen en ouders! Alle ingre-
diënten om ook van ko- mend jaar weer een succes 
te maken.               

 

 

Personele wisselingen 
Juf Mandy geniet vanaf vandaag van haar be-
vallingsverlof en juf Dieuwerke gaat dat met 
ingang van de kerstvakantie doen.  

Juf Marit is de vervangster voor Mandy. Zij 
begeleidt leerlingen met een ondersteunings-
behoefte. Juf Marianne gaat Dieuwerke ver-
vangen voor twee lesdagen in groep 3 op 
dinsdag en donderdag en een lesdag in groep 
4 op maandag. 

We hopen dat Mandy en Dieuwerke volop 
gaan genieten van wat er komen gaat. We 
wensen ze veel plezier met het verlof en heel 
veel succes met de laatste 
loodjes. We duimen voor 
een snelle, veilige en gezon-
de bevalling. 

We wensen Marit en  
Marianne veel werkplezier op  
De Eshoek. 



Rommelpiet 
Dinsdagmorgen, 29 november, kwamen de kinderen met verbaasde gezichten de klas binnen. Rommelpiet 
was langs geweest. Dat was heel duidelijk te zien: de klok werkte niet meer, alle stoelen en tafels stonden 
door elkaar, Piet had het planbord veranderd en heel veel rommel! De kinderen hebben alles weer netjes ge-
maakt. Gelukkig had Rommelpiet ook iets lekkers voor alle leerlingen achtergelaten. Na goed zoeken, vonden 
de kinderen een Sinterklaas lolly. 

Kerst op De Eshoek  
Vanaf 12 december is de school volledig in de sfeer van Kerst. 
De Kerstviering wordt in een nieuw jasje gestoken, over de 
invulling hiervan krijgt u bericht via Social Schools, maar blok-
keer 22 december eind van de middag maar alvast in de agen-
da! 
 
Vrijdag 23 december wordt er gezamenlijk opgeruimd en slui-
ten we ‘s middags met alle kinderen in de kuil het jaar 2022 
af. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij en kunnen vanaf dan 
genieten van de kerstvakantie. 

MR 
De MR heeft vergaderd op 8 november. Er is gesproken en ingestemd met de verhoogde ouderbijdrage en het NPO (Nationaal 
Programma Onderwijs) plan. De MR vindt het erg fijn dat de stichting Derdengelden weer compleet is en naar ieders tevreden-
heid de taken gezamenlijk uitvoert. Het aantal leerlingen, geteld op 1 oktober 2022 was 254. Dat is de basis 
van waaruit de formatie in de school wordt berekend en toegekend. Over de richtlijn Groepssamenstelling 
zijn geen opmerkingen gemaakt.  
Schematisch is weergegeven welke verbeterplannen in De Eshoek aandacht krijgen in het schooljaar 2022-
2023. Tot slot was het kleuterplein, dat er niet erg uitnodigend uitziet, nog onderwerp van gesprek.  
De volgende MR vergadering is op woensdag 18 januari. Op de agenda staat dan het formatieplan 2023-2024 
en het financiële verslag 2022 met ook de begroting MR 2023. 

Voorleeswedstrijd groep 7 
Vandaag was de voorleeswedstrijd in groep 7. Uit de groep zijn drie leerlingen gekozen die vanmiddag moch-
ten voorlezen aan alle kinderen uit groep 7, de meester en juf van groep 7 en een jury bestaande uit oud-
leerkrachten, juf Hetty en juf Geertje en Ilse de voorleeskampioen van 2021. Een spannende activiteit voor 
deze drie kinderen, die het tegen elkaar op moesten nemen.  

Er werd prachtig voorgelezen door alle kandidaten, maar uiteindelijk heeft de jury besloten dat Lieke de 
kampioen van De Eshoek is geworden. Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van 
alle scholen binnen de gemeente Aa en Hunze. Gefeliciteerd Lieke!!  
Fantastisch dat jij je de schoolkampioen 2022 mag noemen. We wensen je veel succes in de volgende ronde. 

Nieuwe leerlingen 

In de maand december komen de volgende nieuwe leerlingen: 

Emma komt in de Vlindertuin 

Arend komt in de Vlindertuin 

Maud komt in de Vlindertuin 

Jens komt in het Konijnenhol 

Noë komt in de Poezenmand 

Niene komt in de Poezenmand 

We wensen allen een hele fijne tijd op De Eshoek. 
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Vrij 
Donderdag 8 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een margedag. Deze margedag zal in het teken staan 
van EDI. EDI (Expliciete Directe Instructie ) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te 
zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is daarbij de sleu-
tel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. 

Vanaf 26 december t/m 6 januari zijn de kinderen vrij vanwege de Kerstvakantie. 

Social Media-avond op De Eshoek    
Dinsdagavond 15 november hebben ouders ontdekt of zij zelf trollengedrag op internet vertonen. Ben jij iemand die ook nega-
tieve reacties uitlokt? Het gedrag zit in ons allemaal en helaas is internet de plek geworden om het te ventileren. Je moet toch 
wel enigszins een dikke huid weten te creëren, het gedrag op social media is van grote afstand en daardoor gemakkelijk en gro-
ter. Daarnaast was er deze avond informatie over wie de normen stelt op social media en hoe je de kinderen begeleidt op social 
media.    
Tot slot werd benoemd dat Digitale geletterdheid in de toekomst tot de basisvaardigheden van het basisonderwijs gaat behoren. 
Nieuwe doelen als programmeren, nepnieuws, hoe maken we een website en hoe werk je samen op internet komen eraan. Aan 
het ontwerpen van een doorgaande leerlijn voor de groepen 1 t/m 8 wordt op dit moment door het PIT team (PrimAH ICT team), 
die ook deze avond verzorgde, hard gewerkt.   

 

Fijne vakantie! 
Het einde van het jaar is na de kerstviering voor de leerlingen in zicht. Vrijdag 23 december wordt er 
gezamenlijk opgeruimd en sluiten we ‘s middags het jaar 2022 af. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij 
en kunnen vanaf dan genieten van de kerstvakantie.  
 

Een nostalgische tijd; over wat voorbij is en niet meer terugkomt. Het is ook de 
periode van goede voornemens, van wensen en verlangens. We wensen een  
ieder daarom een erg gezellige vakantie en een gelukkig, gezond  en uitzonder-
lijk leerzaam 2023 toe, namens alle medewerkers van De Eshoek. 

 

Leerplicht 
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Naast een leerrecht, bestaat er ook een leerplicht. Deze is vastgelegd in de 
Leerplichtwet. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is geworden. 
Vaak gaan kinderen vanaf hun vierde jaar al naar school. Uw kind is dan weliswaar niet leerplichtig, maar u wordt geacht dezelf-
de regels te volgen als die gelden voor leerplichtige leerlingen. 
Als ouder, moet u ervoor zorgen dat uw kind bij een school staat ingeschreven. U moet er ook voor zorgen dat uw kind de school 
volgens het lesrooster bezoekt. U bent er verantwoordelijk voor dat de leerplicht wordt nageleefd. 
 
Het valt op dat klassen met regelmaat onvolledig zijn. Veel leerlingen worden vaak afgemeld. De school kan er na alle corona-
maatregelen nog geen conclusies aan verbinden, maar wil graag met u delen dat het belangrijk is nu we weer fysiek naar school 
kunnen, de kinderen ook zo veel mogelijk de lessen bezoeken. Er wordt volop onderwijs geboden van 8.30 uur tot 14.00 uur, we 
hebben extra middelen van het rijk gekregen om in te zetten voor de kinderen en er is extra personeel aanwezig voor ondersteu-
ning, maar dan is het voor het succes wel van groot belang dat de kinderen er ook daadwerkelijk zijn. Onderwijs is belangrijk, 
omdat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede toekomst. 
Ook het aandeel van luxeverzuim stijgt. Luxeverzuim gaat over leerlingen die zonder toestemming van de school tijdens de 
schoolperiode met vakantie gaan. De school is dan verplicht het ongeoorloofde verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar, 
via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
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