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

onderwijsgemeenschap atol (Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop)! 

 

Uitnodiging Kwaliteitsonderzoek 

Woensdag 4 april ontvangt u per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het 
kwaliteitsonderzoek van Konot. Behalve ouders, zullen ook de leerlingen (vanaf groep 6) en 
alle medewerkers van Konot deelnemen. Onderwerp van dit onderzoek is de kwaliteit van 
onderwijs op onze scholen. Daarnaast bevat het onderzoek een aantal verdiepende vragen 
op het gebied van sociale veiligheid en welzijn voor onze medewerkers en leerlingen. De 
vragenlijsten staan open om in te vullen van 4 april tot en met 25 april. Uw deelname aan 
het onderzoek is voor ons heel belangrijk. Het analyseren en duiden van de resultaten moet 
leiden tot verbeterpunten en vervolgacties voor de nabije toekomst. Tevens moet het 
bouwstenen opleveren voor het nieuwe strategische beleidsplan van Konot en het nieuwe 
schoolplan van onze vier scholen. Bij de analyse van de opbrengsten zullen ook enkele 
ouders worden betrokken. 
 

 
Binnenkort krijgen onze vier atol-scholen een nieuwe website. De 'look en feel' is fris met 
mooie kleuren. We leggen momenteel de laatste hand aan de sites. Ze komen spoedig 
online.  
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Onlangs zijn we gestart met ons nieuwe communicatieplatform Social Schools. Veel ouders 
hebben zich inmiddels aangemeld. We zijn blij met de enthousiaste reacties die zijn te lezen. 
Zo schreef een ouder: ‘Vind de foto's super! En het is zo leuk dat het er allemaal zo snel op 

staat! Geweldig, dank je wel. We streven er naar dat alle ouders lid worden van Social Schools 
zodat we in de toekomst alle berichtgeving via dit communicatieplatform met u kunnen 
delen. Momenteel is de deelname nog geen 100%. Van basisschool De Meander heeft 85% 
van de leerlingen tenminste één ouder met een actief account. Op 'n Baoken is dat 70%, 'n 
Esch 95% en van het 't Kämpke heeft 88% van de kinderen tenminste één ouder met een 
actief account. Ouders die zich nog niet hebben aangemeld ontvangen binnenkort nogmaals 
het verzoek om het account van Social Schools te activeren. Van harte aanbevolen. 
 

Introductie gewoonte 4: ‘Denk win-win’ 
  

In de maand april zal op onze scholen gewoonte 4 centraal 
staan; ‘Denk win-win’.   
Gewoonte 3: ‘denk win-win!’ 
“Win – win is in principe de gouden regel: ‘behandel mensen 
zoals jij behandeld wil worden.’  
 
 
 

Het is best fijn om:  
te winnen  
de beste te zijn  
de eerste te zijn  
de leukste te zijn  
de grappigste te zijn  
de stoerste…  
de slimste….  
 

Maar jij bent niet de enige die dat graag wil! Andere mensen voelen en willen dat net zo! Het 
is veel leuker om allebei blij te zijn met wat je kunt of doet. Als je win-win denkt, zoek je 
samen naar een oplossing om allebei een goed gevoel te hebben.   
Geniet ervan als iemand blij is. Geniet ervan als je iemand aandacht kan geven, of kan 
helpen. Je eigen inbreng kan je relatie met iemand veranderen – ook ten goede!   
Win – win denken is gebaseerd op de principes van wederzijds voordeel, eerlijkheid en 
overvloed (er is genoeg voor iedereen!) Het vraagt moed en vriendelijkheid. Soms is het leuk 
om iets grappigs te vertellen maar soms is het ook leuk om naar een verhaal van een ander 
te luisteren. Soms ben ik slim maar het is toch ook prima als de ander eens slimmer is, dan 
kan die mij helpen. En als ik even niet zo stoer ben is het super als de ander dat wel is en mij 
kan helpen.  
  
Samen genieten van wat je allebei kunt: dat is echt win-win denken, want dan is 1+1=3! 
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Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

Op woensdag 7 maart was er gelegenheid voor het aanmelden van nieuwe leerlingen.  
Het gaat om kinderen geboren tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015.  
Het voorlopig aantal aanmeldingen is als volgt: 
De Meander:  31   (totale leerlingaantal per 1 oktober 2018 = 361) 
’n Baoken: 2   (totale leerlingaantal per 1 oktober 2018 = 36) 

’n Esch:  4  (totale leerlingaantal per 1 oktober 2018 = 63) 

’t Kämpke: 3  (totale leerlingaantal per 1 oktober 2018 = 70) 
Mocht u uw zoon/dochter nog niet hebben aangemeld dan vragen we u dit z.s.m. alsnog te 
doen. 
 

Maandplanning basisschool ‘n Esch 
Vrijdag  30 maart Goede Vrijdag  

Alle leerlingen vrij! 

Maandag 2 april Pasen  
Alle leerlingen vrij! 

Woensdag  4 april Culturele voorstelling groep 3-4 

Maandag 9 april Schoonmaakavond 19.00 uur 

Dinsdag 10 april Ouderplatform 19.30 uur – 20.30 uur 
Leerlingenraad 11.00 uur – 12.00 uur 

Dinsdag 17 april Centrale eindtoets groep 8 

Woensdag 18 april Centrale eindtoets groep 8 

Donderdag 19 april Centrale eindtoets groep 8 

Vrijdag 20 april  Koningsspelen 

Dinsdag 24 april Educatie op Locatie groep 3-4, bezoek aan de 
Borgelinkmolen 

Donderdag 26 april Adoptie van het Oorlogsmonument voor de leerlingen van 
groep 5 t/m 8 

Vrijdag 27 april Meivakantie t/m vrijdag 4 mei  
Fijne vakantie allemaal! 

 

Introductie gewoonte 4: ‘Denk win-win’ 
In de maand maart stond op ’n Esch gewoonte 3 ‘belangrijke zaken eerst’ centraal. Na een 
gezamenlijke aftrap van deze gewoonte zijn we in de klassen aan de slag gegaan met 
bespreken van wat nu écht belangrijke dingen zijn. Met andere woorden, waar wil het kind 
zijn of haar tijd aan besteden? Er zijn mooie gesprekken gevoerd. Een mooie vraag die 
gesteld is aan de leerlingen is wat zou zouden doen wanneer een dag een uur extra tijd zou 
krijgen. Met deze vraag wordt duidelijk wat ze écht belangrijk vinden. 
In de maand april zal gewoonte 4 centraal staan; ‘Denk win-win’. Op dinsdag 2 april zullen 
wij, zoals inmiddels gebruikelijk is, de aftrap om 8.30u in de speelzaal doen van deze 
gewoonte. U bent van harte welkom om bij de aftrap aanwezig te zijn! 
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Centrale eindtoets basisonderwijs 
De Centrale Eindtoets Cito wordt in april afgenomen in groep 8, op dinsdag 17, woensdag 18 
en donderdag 19 april. Wij wensen alle leerlingen in groep 8 veel succes bij het maken van 
deze eindtoets! De leerlingen van groep 8 maken de toets in de speelzaal onder begeleiding 
van meester Theo. Voor de leerlingen van groep 7 wordt een passende oplossing gezocht.  
 

Ouderplatform 
Op dinsdag 10 april is er weer een Ouderplatform, van 19.30 uur tot 20.30 uur. U als 
ouder/verzorger bent van harte welkom om te komen om uw mening over onderwerpen te 
geven. We willen graag het gesprek, in een open dialoog, aangaan tussen school en de 
ouders. Het ingebrachte onderwerp vanuit de ouders n.a.v. het vorige Ouderplatform was: 
‘Hoe gaat ’n Esch om met krimp in leerlingaantal?’. U kunt zich voor het Ouderplatform 
opgeven bij Carla Groeneveld via freddy.carla@gmail.com, of bij Peter van Oene via 
p.vanoene@konot.nl. Wanneer u een onderwerp wilt inbrengen waarover u de dialoog wilt 
aangaan, kunt u dit in de mail aangeven. 
 

Nieuwe touchscreens en chromebooks in de klas  
De weg die wij als school zijn ingeslagen m.b.t. onderzoekend en 
ontdekkend leren vraagt om de inzet van verschillende devices, 
om deze manier van leren mogelijk te maken. We zien dit 
duidelijk terug in bijvoorbeeld de lessen IPC, waar leerlingen 
onderzoek doen. Naast de huidige computers die op school 
aanwezig zijn, zijn wij op zoek gegaan naar flexibele 
devices die ingezet kunnen worden in de lessen. Wij 
hebben daarom 20 chromebooks aangeschaft. Daarnaast 
beschikken wij over enkele IPads. 
 
Daarnaast hebben we gemerkt dat de digitale 
schoolborden aan vervanging toe waren. Wij hebben 
daarom drie moderne nieuwe touchscreens aangeschaft, 
voor lokalen van groep 1-2, 5-6 en groep 7-8.  
 
Hier zijn wij als school uiteraard ontzettend trots op! 
 

Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april houden we op school de 
Koningsspelen. De reguliere schooltijden gelden deze dag. 
De leerlingen krijgen een lunch op school. Deze lunch 
wordt door de organisatie van de Koningsspelen 
beschikbaar gesteld als ontbijt, wij gebruiken dit echter 
als lunch. Dit betekent dat we verwachten dat uw kind 
thuis ontbijt. De leerlingen hebben tijdens de ochtend een gewone ochtendpauze, waarvoor 
ze van huis eigen eten en drinken mee kunnen nemen.  
 

mailto:freddy.carla@gmail.com
mailto:p.vanoene@konot.nl
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’s Middags zullen de touwtrekvereniging en de klootschietvereniging uit Tilligte voor de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 sportonderdelen verzorgen. Deze onderdelen starten vanaf 
12.00 uur. U bent van harte welkom om uw kind aan te moedigen. Deze onderdelen vinden 
op de sportvelden van DTC plaats. Wij willen u wel vragen om achter de omheining van het 
sportveld te blijven. De dag zal vervolgens voor groep 3 t/m 8 in de klas worden afgesloten, 
hier ontvangen de leerlingen hun sportdiploma. Voor de leerlingen van groep 1/2 is deze 
sportieve dag om 12.15 uur afgelopen (reguliere lestijd), de leerlingen van groep 1/2 hebben 
voor 12.15 uur op school geluncht.  
 Er zijn veel ouders die zich hebben opgegeven als hulp deze dag. Hier zijn we erg blij mee! 
Mocht u alsnog willen helpen bij de Koningsspelen, dan kunt u zich per mail opgeven bij 
Carla Groeneveld (freddy.carla@gmail.com).  
 
Wanneer u zich heeft aangemeld verwachten wij u om 8.15 uur op school voor de uitleg 
over de Koningsspelen. Bij de deur zal een lijst hangen, waarop u kunt zien of u bij de 
onderbouw of bij de bovenbouw bent ingedeeld. Wij hebben uw hulp tot 11.30 uur nodig. 
Neemt u een stopwatch of telefoon met stopwatch mee? 
Als laatste willen we de leerlingen vragen om in sportkleding op school te komen, waarbij de 
‘dresscode’ oranje/rood-wit-blauw is. 
 

Vacature Oudervereniging 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een vacature voor algemeen bestuurslid voor de 
Oudervereniging. 
 

Vanuit de Oudervereniging: 

Poasjongs 
21 Poasjongs uit groep 4 t/m 8 van basisschool n 
Esch hebben afgelopen zondag € 932,05 bij 
elkaar gelopen. Het was een super leuke dag, bij 
mooi weer, en werd afgesloten met een 
welverdiend patatje bij Ewerts Bar. Met de 
opbrengst worden enkele kosten van de 
paasgebruiken in Tilligte gedekt, en kunnen 
leuke activiteiten zoals de schoolreisjes 
betaalbaar blijven. Poasjongs en  
ouders bedankt!  
 

Educatie op locatie 
De leerlingen van groep 3/4 brengen op dinsdagochtend 24 april een bezoek aan de 
Borgelinkmolen in Denekamp. Er is nog hulp nodig bij het vervoer, mocht u willen helpen 
dan kunt u zich per mail opgeven bij Carla Groeneveld (freddy.carla@gmail.com). 
 

  

mailto:freddy.carla@gmail.com
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Cultuureducatie groep 3-4  
In het kader van Cultuureducatie gaat groep 3/4 gaan op woensdag 4 april naar de 
voorstelling ‘Brom Beer’, van Remco Theater-Kunst. De voorstelling begint om 13.15u en is 
afgelopen om 14.05u. De voorstelling is in het Kulturhus in Denekamp. Het vertrek bij school 
is om 13.00 uur. De ouders die zich hebben opgegeven voor het vervoer zijn Anita Assink, 
Marlon Arends en Ingrid ten Berge.  
 
Inhoud van de voorstelling: 
Beer en Sprinkhaan zijn vrienden. Ze wonen in het bos en bezoeken elkaar elke dag. Het liefst 
kijken ze samen naar de ondergaande zon. Als het lente wordt merkt Sprinkhaan dat Beer 
anders doet dan andere jaren. Hij reageert kribbig, is somber en trekt zich terug in zijn bed. 
Hij vindt het niet meer leuk om Sprinkhaan te zien. Sprinkhaan gaat aan zichzelf twijfelen, zij 
waren toch vrienden? Hij bedenkt verschillende plannetjes om Beer weer beter te maken. 
Maar het helpt allemaal niks. Sprinkhaan gaat verdrietig het bos in. Daar vindt hij troost bij 
Waterslak en zij reikt hem een idee aan om Beer te helpen. Het blijkt nog een klus waar 
doorzettingsvermogen voor nodig is en geloof in jezelf. Zou het Sprinkhaan lukken Beer weer 
uit bed te krijgen? 
 

We wensen u fijne paasdagen!  
 

Met vriendelijke groet,  

Mede namens het team van 

basisschool ’n Esch, 

 

George in het Veld 

Francy Wilthuis 


