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Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze 

onderwijsgemeenschap atol (Agelo-Tilligte-Ootmarsum-Lattrop)  

Gewoonten van Stephen Covey 

Vanaf januari 2018 stellen wij elke maand een gewoonte van Stephen Covey centraal met de 
leerlingen. In februari  zal de gewoonte ‘Begin met het einddoel voor ogen’ worden geïntroduceerd.  
 
Afgelopen tijd hebben wij op school al veel mooie voorbeelden gezien van leerlingen die het 
einddoel voor ogen hebben. Zo zijn er leerlingen die weten wat ze ‘later willen worden’. In één van 
de kindgesprekken die afgelopen periode gevoerd zijn vertelde een leerling dat hij naar school gaat 
omdat hij slim wil worden. Op die manier kan hij volgens eigen zeggen dierenarts worden. Een 
prachtig voorbeeld van het einddoel voor ogen hebben; en vervolgens kunnen bepalen wat je dan te 
doen hebt om dit te kunnen bereiken. Wellicht kunt u thuis ook eens het gesprek aanknopen over de 
toekomst van uw kind. Een prachtige vraag die daarbij helpend kan zijn; ‘Wat zou jij in de toekomst 
willen veranderen in de wereld?’. Deze vraag nodigt uw kind uit tot creatief denken, en zal een 
wezenlijk ander antwoord opleveren dan de vraag ‘Wat wil je later worden?’.  
 
GEWOONTE  2:  BEGIN MET HET EINDDOEL VOOR OGEN   
“Leid je leven zelf, of iemand anders zal je leven leiden”. (Stephen Covey)   
  
Wat vind je belangrijk in je leven? Wat wil je dat mensen over je zeggen als je dood gaat? Bepalen 
anderen en mijn agenda hoe ik mijn leven inricht, of kan ik eigen keuzes maken?  
Als je weet wát je wilt leren, kunnen, maken of begrijpen heb je een doel.  Je weet dan wat je wilt 
bereiken, waar je naar toe wilt: je doel. Dan moet je op zoek gaan naar een goede weg om bij dat 
doel te komen.    
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Je moet dan dus een plan maken:  

- wat heb ik nodig?  

- wie heb ik nodig?  

- hoe ga ik dat doel bereiken?  

- wanneer wil ik dat het klaar is?  

- wat kan verhinderen dat ik mijn doel bereik?  

Als je deze stapjes volgt  is de kans dat je bij het doel 
aankomt en dus begrijpt, kunt of snapt wat je wilde, veel 
groter.  Dat is leuk, iets om trots op en blij mee te zijn. 
 
De gewoonte ‘Het einddoel voor ogen hebben’ gaat vooral over doelen stellen. Dat kan op 
groepsniveau, gezinsniveau, maar ook op individueel niveau. Stel concrete en haalbare doelen. 
Spreek af wat de beloning is als je doel gehaald is en laat uw kind succeservaringen meemaken. 
Praat met kinderen over hun toekomst, wat hun dromen en wensen zijn en waar ze gelukkig van 
worden. Vertel ze over uw eigen dromen en wensen en wat u doet (gedaan hebt) om die waar te 
maken.  

 

Uitnodiging avond Digitale Geletterdheid  

 

Graag rechtstreeks aanmelden via  
professionalisering@konot.nl of 
bellen met 0541-580350 
 

mailto:professionalisering@konot.nl
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M-afname toetsen Cito Leerlingvolgsysteem  
In de komende weken worden de M-toetsen van cito afgenomen voor de verschillende onderdelen 
van taal, lezen en rekenen. Deze resultaten worden tijdens de groepsbespreking besproken en 
aangevuld met de verkregen informatie over de leerlingen middels observaties van de leraren, 
methodetoetsen, en diagnostische gesprekken hetgeen resulteert in het opstellen van 
groepsplannen zodat een passend aanbod kan worden afgestemd.  

 
Data basisschool ‘n Esch 

Vrijdag 2 februari Meester Raymond jarig 

Dinsdag 6 februari Excursie groep 7/8 naar Sterrenwacht Cosmos 

Vrijdag  9 februari Carnaval op school 
Carnavalsmiddag bij café Haamberg 

Maandag 12 februari Rosenmontag (alle leerlingen vrij!) 

Woensdag 14 februari 1e rapport 
Vergadering leerlingenraad 11.00 uur – 12.00 uur 

Maandag 19 februari Studiedag Handelings- en Opbrengstgericht werken, 
groepsbespreking resultaten Cito M-afname 
(alle leerlingen vrij!) 

Maandag 13 februari Schoonmaakavond 19.00 uur 

Maandag 26 februari Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 2 maart 

Woensdag  7 maart Aanmelding nieuwe leerlingen 
Overdag van 8.00 uur tot 15.00 uur 
’s Avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur 

 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen  
Woensdag 7 maart kunt u uw kind aanmelden voor onze basisschool. Dit kan overdag tussen 08.00 
uur en 15.00 uur en ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kinderen die voor 1 oktober 2019 vier jaar 
worden kunnen worden aangemeld. De meeste ouder(s)/verzorger(s) die een kind in deze 
leeftijdscategorie hebben, krijgen bericht van de gemeente Dinkelland. Het aanmeldingsformulier dat 
u van de gemeente ontvangt kunt u dan ingevuld meenemen op 7 maart. Denkt u aan een kopie van 
een geldig legitimatiedocument waarop het burgerservicenummer van uw kind staat (ID 
kaart/paspoort). Hebt u of iemand in uw omgeving die geen bericht van de gemeente heeft gehad en 
u (of iemand in uw omgeving) wilt toch een leerling aanmelden, kom dan gerust die dag naar school 
om uw kind op te geven. U kunt gerust contact opnemen voor meer informatie over onze school. 
 

1e rapport en rapportgesprekken 
Op woensdag 14 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar. Op de 
jaarkalender die u aan het begin van dit schooljaar van ons hebt ontvangen, staat vermeld dat de 
rapportgesprekken plaatsvinden op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari. Dit zal veranderen. 
 
Begin dit schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de gedachte om leerlingen mee te laten gaan 
naar de oudergesprekken n.a.v. het rapport. Wij vinden het belangrijk om mét leerlingen te praten, 
en niet alleen óver leerlingen. Op deze manier maken wij leerlingen eigenaar van hun eigen 
leerproces en doen wij een beroep op de pro-activiteit en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf. In 
de voorbereiding naar de keuze om leerlingen mee te laten gaan, hebben wij besproken dat de 
gesprekken daardoor niet meer op de avonden kunnen plaatsvinden. Wij vinden het niet wenselijk 
dat leerlingen laat op de avond nog naar school komen voor de gesprekken. Daarom zullen de 
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gesprekken voor het grootste deel op de middagen gepland worden. Op maandag 19 februari is er 
een studiedag gepland, waardoor de gesprekken niet gepland kunnen worden op deze middag. 
 
Wij hebben daarom besloten om de rapportgesprekken te laten plaatsvinden op: 

- dinsdag 20 februari tussen 15.00 uur en 19.00 uur  
- woensdag 21 februari tussen 15.00 uur en 19.00 uur 

 
U heeft de afgelopen week via uw kind een brief ontvangen waarop u kunt aangeven of u op één van 
deze twee middagen écht niet kunt komen voor een oudergesprek. Deze brief kan tot uiterlijk vrijdag 
26 januari ingeleverd worden. U zult begrijpen dat wij gezien de planning die gemaakt moet worden 
niet met alle wensen rekening kunnen houden U ontvangt binnen enkele dagen per e-mail een 
uitnodiging voor de rapportgesprekken. De gesprekken voor groep 1-2 zullen alleen op dinsdag 20 
februari plaatsvinden. Wij verwachten dat de leerlingen vanaf groep 5 t/m groep 8 mee zullen gaan 
naar de gesprekken n.a.v. hun eigen rapport. Wanneer uw kind in groep 4 zit laten wij de keuze aan u 
of u uw kind wel/niet mee laat gaan naar het rapportgesprek. 
 
 

Carnaval 
Ook dit jaar zal Carnaval gevierd worden op ’n Esch. De leerlingen van ‘n Esch laten zich dit jaar 
leiden door: Klein Hertog Thijs Meijer, Klein Hertogin Silke Arendsen en Secretaresse Anne 
Borggreve. 
 
De ”Raad van Elf” zal ze hierin bijstaan. 
De Raad van Elf bestaat uit de volgende leerlingen:  Thijmen Mollink Pien Postel 
       Timo van Rijn  Liz Loman  
       Milan Mollink  Jurre Lansink  
       Jens van Rijn  Daniël Groeneveld 
       Lynn Meijer  Ties Arendsen 
       Juup Arends 

       
(Op de reservelijst staan Karsten en Patrick 
Lansink, Luuk Welman, Harm Postel)     
 

     
 Thijmen en Milan ontbreken op deze foto. 
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Op school organiseren we vrijdag 9 februari een ochtendprogramma binnen het thema Carnaval. 
De leerlingen mogen daarvoor verkleed naar school komen. De reguliere schooltijden worden voor 
deze dag aangepast. De leerlingen worden van 8.30 uur tot 12.00 uur op school verwacht.  
Om 12.00 uur gaan alle leerlingen naar huis om daar te lunchen. Vervolgens worden alle leerlingen 
om 13.15 uur weer op school verwacht. Dit betekent dat de leerlingen alleen eten/drinken mee 
hoeven te nemen voor de ochtendpauze (10.15 uur)! 
 
De Carnavalsvereniging “De Waterpönskes” heeft de leerlingen van onze school uitgenodigd om 
samen met hen carnaval te vieren bij café Haamberg. De leerlingen worden om 13.30 uur bij school 
opgehaald, door de Groothertog van “De Waterpönskes” met zijn gevolg. De carnavalsvereniging “De 
Waterpönskes” zal er met de leerlingen van basisschool ‘n Esch een gezellige middag van maken. Alle 
leerlingen van onze school worden hierbij verwacht. Als u wilt, mag u ’s middags zoveel mogelijk met 
uw kind/kinderen meekomen en meelopen met de optocht naar Haamberg. Ook hier bent u van 
harte welkom. Er wordt nadrukkelijk gevraagd aan ALLE ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen om 
ACHTER de wagen te blijven lopen! Na afloop kunt u uw kind/kinderen weer meenemen naar huis. 
De leerlingen die normaal gesproken worden opgehaald, kunt u deze middag ongeveer rond 
15.15/15.30 uur ophalen bij Haamberg. We hopen dat het een fijne middag wordt, vooral voor de 
leerlingen van ’n Esch.  
 
Aangezien de lestijd normaal gesproken tot 14.15 uur is, zal de verantwoordelijkheid voor de 
leerlingen tot 14.15 uur bij school liggen. Daarna ligt deze verantwoordelijkheid bij de 
ouder(s)/verzorger(s). De leraren zullen tot 14.15 uur aanwezig zijn bij Haamberg.  
 
De leerlingen krijgen deze week een kleurplaat mee van de Carnavalsvereniging. Deze kleurplaat kan 
tot en met donderdag 1 februari worden ingeleverd op school. 
 

Educatie op Locatie 
De komende periode zullen we met de leerlingen verschillende educatieve excursies gaan maken, in 
het kader van Educatie op Locatie. Tijdens deze excursies betrekken wij het cultureel erfgoed in de 
omgeving van Tilligte bij ons onderwijs. Groep 7/8 is als eerste aan de beurt; zij gaan op dinsdag 6 
februari naar de Sterrenwacht Cosmos in Lattrop.  
 

Personeel en stagiaires 
Meester Nick en meester Pim ronden hun eerste stageperiode op vrijdag 26 januari af. Meester Nick 
zal zijn stage vervolgen in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Donderdag 15 februari zal zijn eerste 
stagedag zijn in groep 7/8. Meester Pim zal zijn stage vervolgen op basisschool de Meander in 
Ootmarsum. Wij wensen meester Pim en meester Nick succes toe in hun nieuwe groep! In groep 5/6 
zal een nieuwe stagiaire komen, meester Dennis Benneker.  
 
Juf Iris is op vrijdag 9 februari voor het laatst op onze school. Juf Iris zal haar LIO-stage vervolgen op 
een basisschool op Bali, in Indonesië. Wij wensen juf Iris veel succes toe bij deze nieuwe uitdaging in 
het buitenland! 
 
Juf Mirella zal zoals u weet weer terugkeren op onze school, op de vrijdag in groep 7/8 naast meester 
Theo. Zij zal vrijdag 2 februari voor het eerst bij ons op school zijn. Daarnaast zal juf Mirella meester 
Theo een aantal donderdagen vervangen, zodat meester Theo voldoende tijd heeft om zijn taken als 
digicoach en ICT-er op onze school uit te kunnen voeren. 
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Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers i.v.m. leerorkest groep 5-6  
Muziekdocenten van Da Capo Dinkelland zijn op maandag 4 december 2017 van start gegaan met 
een project in het kader van muziekonderwijs voor de kinderen in groep 5/6. In 10 lessen maken de 
kinderen kennis met breed muziekonderwijs op verschillende instrumenten (viool, keyboard, 
trompet, klarinet, gitaar en saxofoon). De eerste 3 lessen zijn oriëntatielessen waarin de leerlingen 
kennis maken met Algemene Muzikale Vorming, Pop/Klassiek en Harmonie/Fanfare. Daarna begint 
iedere groep met instrumentlessen. Tussendoor volgt nog 2 keer een gezamenlijk leerorkest waarbij 
het samenspelen wordt geleerd.  
 
Op maandagmorgen 12 maart vindt de 
einduitvoering in de vorm van een echt 
concert plaats van het leerorkest. Samen 
met de muziekdocenten van Da Capo 
laten de leerlingen dan horen wat ze 
allemaal hebben geleerd in de 10 
weken. U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Overige 
belangstellenden zijn ook van harte 
welkom! We beginnen om 10.45 uur in 
de kerk in Tilligte. De kerk is vanaf 10.30 
uur open. Wilt u de eerste banken vrij 
laten voor de leerlingen en leraren van 
onze school? 
 

Uitnodiging namens de juffen van groep 1-2 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
In de maand januari staan wij bij groep 1-2 uitvoerig stil bij het thema 'Winter'. De manier waarop bij 
binnen dit thema werken is de manier van Early Years. Dit is de voorloper op IPC in groep 3 t/m 8. 
Wat is ijs, hoe ontstaat dat, hoe maak je een ijsbaan, wat komt er bij kijken als je gaat schaatsen, etc. 
Van de diverse ontdekkingen zijn al diverse foto's en korte filmpjes gemaakt. Deze gaan wij als 
groep binnenkort samen terugkijken. De leerlingen zijn hierover al helemaal enthousiast.  
 
Mogelijk bent u door uw zoon/dochter al uitgenodigd om hiervoor vrijdag 2 februari even binnen te 
komen. Want ook aan u willen we dit alles laten zien. U kunt dan een beeld krijgen van wat er 
allemaal zoal gedaan en besproken is. In ieder geval bent u, en/of een familielid/familieleden van u, 
van harte welkom om dit om 11.45 uur te aanschouwen.  
 
Graag zien wij u dan.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens leerlingen en juffen van groep 1-2 
 
 

Oproep werkgroep vormsel 
Wij, (Susan Broekhuis, Gaby Groeneveld, Karin Weusthof en Brenda Fox), zijn al heel wat jaren actief 
in de werkgroep Vormsel binnen de ATOL. Met ingang van komend schooljaar (2018-2019) willen we 
deze werkzaamheden overdragen aan nieuwe ouders. We zijn daarom op zoek naar 2 ouders die 
namens Ootmarsum en 2 ouders die namens Lattrop in de werkgroep komen. Een schooljaar later 
(2019-2020)  zoeken we ook iemand in Tilligte en Agelo. 
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De werkzaamheden zullen bestaan uit bijvoorbeeld: regelen van vervoer, stukje opzetten voor 
parochieblaadje, communicatie met de ouders van de Vormelingen en de gastouders, materialen 
verzamelen en verdelen, fotograaf en filmer regelen, aanwezig zijn tijdens informatie-avonden, 
kerkbezoeken, oefenen en natuurlijk tijdens de Vormselviering.  
Alle overig zaken, zoals het maken van het boekje, worden door Lumen Christie geregeld. 
Mocht u belangstelling hiervoor hebben of hier meer over willen weten, neem dan gerust contact op 
met Karin (weusthofkarin@gmail.com) of Susan (susanbroekhuis@gmail.com). 
 
Werkgroep Vormsel ATOL. 
 

 

Wij hopen u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

Mede namens het team van basisschool ’n Esch, 

 

George in het Veld 

Francy Wilthuis 

mailto:weusthofkarin@gmail.com
mailto:susanbroekhuis@gmail.com

