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We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen in onze 

onderwijsgemeenschap atol, Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop.  

 

Nieuw! Social Schools  
Op onze scholen communiceren we algemene informatie, (nieuws)berichten, etc. op de websites of 
via de mailoptie van ons leerling administratie programma Parnassys.  
Alle Konotscholen gaan binnenkort over op een nieuw communicatieplatform. Dit platform heet 
‘Social Schools’. Het is één overzichtelijk, toegankelijk, compleet en veilig communicatieplatform, in 
een afgesloten omgeving, bedoeld voor scholen. Meer informatie kunt u vinden via 
https://www.socialschools.nl.  
Een aantal zaken die na de invoering van Social Schools gaan veranderen: 

- U ontvangt binnenkort een uitnodiging per e-mail om u te registreren bij Social Schools. Na 
registratie bent u klaar voor het ontvangen van berichtjes. U bepaalt zelf of u deze informatie 
via de app op de telefoon, via de website, via mail of de nieuwsbrief aan het eind van de 
week ontvangt. 

- Leerkrachten sturen regelmatig berichtjes via Social Schools over uw kind(eren), activiteiten 
in de klas en/of leuke foto’s.  

- Ieder weekend ontvangt u per e-mail een bundeling van de berichtjes die in de loop van de 
week zijn verstuurd door de leerkracht(en) van de groep(en) waarin uw kind(eren) zitten. Via 
deze wekelijkse nieuwsbrief zal ook de directie algemeen nieuws en informatie verstrekken. 

- De maandelijkse nieuwsbrief van atol willen we voorlopig nog laten bestaan. Op enig 
moment zal onze maandelijkse nieuwsbrief komen te vervallen en wordt u ieder weekend 
geïnformeerd via de nieuwsbrief van Social Schools. 

- De huidige websites krijgen een volledig nieuwe ‘look en feel’. Momenteel wordt aan het 
ontwerp gewerkt. Vóór 1 april gaan de nieuwe atol-websites live. 

- Voor de tienminutengesprekken kunt u zich voortaan (vanaf juni 2018) zelf inschrijven voor 
een dag en tijdstip dat u uitkomt. Nadere informatie hierover volgt later dit schooljaar. 

- Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als bijlage een algemene informatiebrief over Social Schools, 
die vanuit Konot is opgesteld. 

 

https://www.socialschools.nl/
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Zeven gewoonten Steven Covey 
 

In de maand maart besteden we aandacht aan gewoonte 3: ‘Belangrijke zaken eerst!  

 

“Het belangrijkste is om het belangrijkste het belangrijkste te laten zijn.” 
(Stephen Covey)     
 
Soms zijn er dingen die gewoon moeten omdat ze echt heel belangrijk 
zijn. Soms kun je belangrijke dingen ook uitstellen. Dat is niet zo slim. 
Belangrijke dingen uitstellen kan heel snel problemen geven. Als ik liever 
eerst ga spelen en dan pas m’n huiswerk doe, ben ik vaak veel te moe of 
heb ik te weinig tijd meer omdat ik naar bed moet. Het lukt me dan niet 
om mijn huiswerk te doen. Dan heb ik de volgende dag echt een 
probleem. Buikpijn omdat ik bang ben voor de reactie van de juf, of bang 
voor een slecht cijfer. Het voelt veel beter om belangrijke zaken goed 
voor elkaar te hebben. Dus die eerst!   
 

Een planning maken kan goed helpen.  Maar dan moet je daar wel trouw aan blijven! Laat je niet 
afleiden. Als je niet trouw bent aan je planning, vraag je dan af wat daar de gevolgen van zijn. Wat wil 
je in ieder geval doen? Dat noemen we ‘big rocks’.  Daaromheen kun je nog allerlei andere dingetjes 
doen – maar éérst het belangrijkste!  

 

Maandplanning basisschool ‘n Esch 
Maandag 26 februari Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 2 maart 

Maandag 5 maart Luizencontrole 
Aftrap gewoonte 3 om 8.30u in de speelzaal 

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 

Donderdag 8 maart Uitreiking Verkeersveiligheidslabel 13.30 uur 

Zaterdag  10 maart Midvastenloop  

Maandag 12 maart Uitvoering leerorkest door groep 5/6 in de kerk in Tilligte 
U bent welkom vanaf 10.30 uur in de kerk, start concert is om 
10.45 uur 

Dinsdag 13 maart Vergadering Oudervereniging  
Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 

Vrijdag 23 maart Palmpasenochtend groep 1 t/m 4 

Zondag  25 maart Start zomertijd 
Palmpasen 

Donderdag 29 maart Witte Donderdag 

Vrijdag  30 maart Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij! 

Zondag 1 april  1e Paasdag 

Maandag 2 april 2e Paasdag, alle leerlingen vrij! 
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Nieuws uit de leerlingenraad 
Punten uit groep 5/6: Leerlingen mogen geen ballen op het dak schoppen en Kars mailt meester 
Patrick ook nog of alle ballen van het dak komen. 
Punten uit groep 7/8: Op 8 maart mag je met skelters en skeelers naar school op de 
verkeersveiligheid dag en op de laatste dag van het schooljaar en op vrijdag gaan ze langs de klassen. 
De leerlingenraad zet regelmatig de prullenbakken buiten en als dat niet lukt kijkt meester Peter of er 
een vaste prullenbak buiten komt. 
Evaluatie carnaval: De kinderen moeten normaal doen bij een spelletje en als ze het niet snappen 
moeten ze vragen of de kinderen die er bij staan het even willen voordoen. En als een groep iets 
organiseert moet je nergens aan komen en goed luisteren volgend jaar moet er bij elk spel ook een 
juf of meester staan. En groep acht heeft de spelletjes goed uitgelegd. 
Koningsspelen: Op vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Wie er bij het hoogspringen staat moet het 
touw strak trekken als het touw slap hangt. De spelletjes moeten zo blijven zoals ze nu zijn en de 
groepjes moeten ook wel eerlijk zijn en er moet in elk groepje iemand van groep 8 zitten. En de 
leerlingenraad maakt de groepjes. 
Schelden op het schoolplein: Als je een keer een vies of erg woord zegt wordt het door de vingers 
gezien maar als het nog een keer gebeurt dan wordt je naar binnen gestuurd door de juf of meester 
en de leerlingenraad vind dit ook niet goed en ze gaan dat vrijdag ook in de klassen bespreken. 
Speelplaats: Groep7/8 gaat niet meer met groep 3/4 kingballen en groep 6 gaat met groep 7/8 
meedoen met kingbal en groep 3/4 gaat met groep 5 meedoen. en er hoeven nu ook geen regels 
meer gemaakt te worden voor de speelplaats omdat het nu allemaal wel goed gaat. maar je moet de 
ballen nog wel goed vast houden in de rij. 
Dit verslag is gemaakt door Juup 

 
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. 
 

Terugblik gewoonte 2, start gewoonte 3: ‘Belangrijke zaken eerst!’ 
In de maand februari stond op ’n Esch gewoonte 2 ‘begin met het einddoel voor ogen’ centraal. Na 
een ludieke start met een filmpje, gemaakt door de meesters en juffen, zijn we in de klassen aan de 
slag gegaan met het stellen van doelen. In ons dagelijks onderwijs beginnen wij de les altijd met het 
concreet benoemen van het lesdoel; zodat leerlingen weten wat ze in de les gaan leren. In de maand 
februari hebben we ook de toetsen van ons Cito Leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen. Deze kans 
hebben we gebruikt om met de leerlingen in gesprek te gaan of wat zij willen bereiken in de 
komende maanden. Daarna is gesproken over hoe je een doel kunt bereiken; ‘Wat ga jij doen om het 
doel te realiseren?’. Er kwamen mooie dingen uit deze gesprekken, zoals het vragen om hulp aan 
medeleerlingen en de leraar, het gebruiken van een kladblok bij rekenen, of het goed controleren 
van geschreven woorden bij spelling (zijn de woorden goed gespeld?). De rapportgesprekken waren 
een prachtig voorbeeld van het betrekken van de leerlingen bij het stellen van doelen, wat mooi om 
te zien wat het oplevert om mét leerlingen te praten, en niet alleen ‘over!  
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In de maand maart zal gewoonte 3 centraal staan; ‘Belangrijke zaken eerst!’. Op maandag 5 maart 
zullen wij de aftrap om 8.30u in de speelzaal doen van deze gewoonte. Zoals bij gewoonte 1 en 2 ook 
het geval was, bent u van harte welkom om bij de aftrap aanwezig te zijn! 
 

Tas in de tas 
Wilt u uw kind een (plastic) tas in de rugzak meegeven, dit is vooral handig wanneer wij materialen 
uitdelen. 
 

Verkeersveiligheidslabel uitreiking  
Om de verkeersveiligheid te stimuleren bestaat er een verkeersveiligheidslabel voor scholen in 
Twente. De afgelopen maanden hebben wij bekeken of wij voldoen aan de eisen die gesteld worden 
voor dit label, en wij voldoen ruimschoots aan de eisen! Graag willen wij daarom gebruik maken van 
de kans om als school het label ‘Verkeersveilige school’ te ontvangen!  
 
Wij vinden verkeersveiligheid uiteraard erg belangrijk, en dit onderwerp is stevig verankerd in ons 
onderwijsaanbod. Het label richt zich vooral op de educatieve kant m.b.t. verkeer, en wat de school 
daar aan doet. Zo nemen onze leerlingen van groep 8 bijvoorbeeld deel aan het theoretisch en 
praktisch verkeersexamen, de leerlingen van groep 5/6 nemen deel aan de Dinkellandse 
Verkeersquiz, en in groep 1 t/m 8 geven wij lessen verkeer. Daarnaast vinden wij het ook een taak 
van u als ouder/verzorger, om de leerlingen verkeersveilig gedrag aan te leren. Samen staan we 
sterk! 
 
Op donderdag 8 maart zullen wij voor de leerlingen activiteiten organiseren rondom 
verkeersveiligheid. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze nieuwe verkeersouder uit de 
Oudervereniging; Wilfried Groeneveld. Om 13.30 uur zal wethouder Steggink van de Gemeente 
Dinkelland samen met de leerlingen van onze school het label onthullen, bij de hoofdingang van onze 
school. Wij nodigen u van harte uit om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn! 
 

Verkeersveiligheid (halen en brengen) 
Om de veiligheid rondom school te kunnen verhogen vragen wij u het volgende: Om vooral goed 
zicht op het schoolplein te kunnen houden willen we de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), oma’s en 
opa’s, oppasouders etc. vragen naar school te komen via twee ingangswegen:  

• de parkeerplaats van het voetbalveld voor leerlingen die met de auto worden gebracht 

• de ingang aan Westenveldweg voor leerlingen die lopend of met de fiets komen 
 
We willen graag dat leerlingen bij het hekje van het voetbalveld worden opgehaald, dit geldt voor 
zowel de fiets als auto. Dit om onveilige situaties vanwege halen/brengen bij de Westenveldweg te 
voorkomen. Wanneer uw kind zelf naar huis gaat, en dus niet opgehaald wordt, dan is het de 
bedoeling dat de leerlingen via de uitgang aan de Westenveld naar huis 
gaan. 
 
Ook willen we u erop wijzen dat leerlingen, die niet op loopafstand van 
school wonen en op de fiets naar school gaan, de fiets parkeren op de 
daarvoor bestemde plek in de fietsenstalling. Zo blijft er voldoende ruimte 
over om er langs te lopen.  
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AVS-dag 
Meester George, juf Francy en meester Peter nemen op vrijdag 16 maart deel aan het AVS-congres in 
Nieuwegein, georganiseerd door de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders).  Thema van dit 
congres is ‘leidinggeven in een veranderend landschap’. Er zal op vrijdag 16 maart een invaller 
lesgeven aan groep 5-6. 
 

Culturele voorstellingen groep 1/2 en 5/6 
In het kader van Cultuureducatie gaat groep 1/2 vrijdag 20 maart naar de voorstelling ‘Fien is bang’, 
een voorstelling van Kaliber Kunstenschool. De voorstelling zal plaatsvinden op de Meander in 
Ootmarsum. De leerlingen van groep 5/6 gaan op dinsdag 13 maart naar ‘Het raadselconcert’, een 
orkest door het Orkest van het Oosten. Deze voorstelling wordt gehouden in het Kulturhus in 
Denekamp. U zult via de Oudervereniging opnieuw de activiteitenlijst hulpouders krijgen, u kunt 
aangeven bij Carla Groenveld of u kunt helpen bij het vervoer naar deze voorstellingen.  
 
Inhoud van de voorstelling groep 1/2, ‘Fien is bang’: 
Het ene kind is wat angstiger aangelegd dan de ander, maar alle kinderen zijn wel eens bang. Dat is 
soms lastig, maar angst is, net als pijn, iets dat iedereen herkent. Angst hoort erbij, alle kinderen zijn 
tijdens hun ontwikkeling wel eens een tijdje ergens bang voor. Angst neemt pas af als het kind met de 
enge situatie durft om te gaan. De situatie uit de weg gaan doet de angst niet verminderen. 
Integendeel, het maakt de angst alleen maar erger. Als kinderen leren om hun angsten de baas te 
worden, dan hebben ze daar hun hele leven voordeel van. 
  
Deze voorstelling over kinderangsten speelt hierop in. Fien durft niet uit bed te komen, ze is bang!! De 
kinderen helpen Fien om moedig haar angsten aan te gaan. We zingen over moed en vriendschap. 
Een voorstelling waarin de kinderen actief mogen mee zingen en dansen. Deze actieve rol geeft een 
hele mooie ingang om de link te leggen tussen hun eigen angsten en de angsten van Fien. Het helpen 
van Fien brengt bij veel kinderen de moed om ook zelf dingen te doen die ze eng vinden. 
 
 
Inhoud van de voorstelling groep 5/6, ‘Het raadselconcert’: 
Geef leerlingen de hoofdrol in een spectaculair muzikaal avontuur! 
Leerlingen voeren een concert samen met vier musici van het Orkest van het Oosten uit. Samen met 
een presentator zullen de leerlingen zingen, dansen, actief luisteren en bodypercussie spelen. Ze 
ontdekken nieuwe instrumenten (viool, gitaar, trompet en contrabas), maar ook dat je zelf zonder 
instrumenten ook fantastische muziek kunt maken. Raadsels en muziek vormen de basis van het 
project: leerlingen worden meegezogen in een spannend muzikaal verhaal en worden gestimuleerd 
om creatief te denken, hun probleemoplossend vermogen en samenwerkings-vaardigheden worden 
aangesproken.  Spelenderwijs leren kinderen alles over (klassieke) muziek en muziekinstrumenten, ze 
maken samen muziek en lossen door middel van interdisciplinaire opdrachten een eeuwenoud raadsel 
op van de verdwenen viool! Zoveel mogelijk basisschoolleerlingen laten voelen hoe spannend 
klassieke muziek kan zijn: dat is de passie van het Orkest van het Oosten. Zal het ze lukken om de 
verdwenen viool te vinden?! 
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Nieuwe stagiaire 
Hallo Allemaal,  
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. 
Ik ben Dennis Benneker, kom uit Oldenzaal en sinds 15 februari loop ik 
stage op ’n Esch. Ik ben een nieuwe meester op deze school. Afgelopen 
periode heb ik stage gelopen op de Meander in Ootmarsum. Ik loop nu hier 
stage omdat er een studentenwissel is geweest. Voor mijn huidige opleiding 
ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent. Ik loop op donderdag en vrijdag 
stage bij meester Peter in groep (4)-5-6. Buiten school en stage ben ik 
werkzaam als fotograaf en werk ik bij een tankstation. De sport die ik 
uitoefen is Klootschieten bij Kv Vooruitzicht in Oldenzaal 
De afgelopen dagen heb ik al veel gezien op ’n Esch. En ik ga er dan ook 
met veel plezier en enthousiasme tegenaan met de kinderen. Ik kijk uit naar 
een gezellige en maar vooral leerzame periode! 
 

Educatie op Locatie 
De komende periode zullen we met de leerlingen verschillende educatieve excursies gaan maken, in 
het kader van Educatie op Locatie. De leerlingen van groep 3/4 zullen een bezoek brengen aan de 
Borgelinkmolen in Denekamp. De leerlingen van groep 5/6 gaan naar Huize Keizer in Denekamp, en 
groep 7/8 gaat naar de Sterrenwacht Cosmos in Lattrop. 
 

Palmpasen en Pasen  
De lente komt er aan, een nieuw begin. Zo is Pasen ook een nieuw begin. 
De zondag voor Pasen is het Palmzondag. Dan herdenken we de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan 
vrijdagmorgen 23 maart een Palmpasen maken. Daarnaast zullen we 
komende tijd aandacht besteden aan de gebruiken rondom Pasen. We 
behandelen de vraag ‘Wat is Pasen eigenlijk?’ in de klassen en bespreken 
het lijdensverhaal.  
 
Vrijdagmorgen 23 maart gaan wij met de leerlingen van groep 1 t/m 4 
bezig met het versieren van een Palmpasenstok.  
 
Daarbij hebben we aan u de volgende twee vragen: 

1. Wilt u uw kind donderdagmorgen 22 maart, een Palmpasen voorzien van naam, meegeven. 
Dit is een stok met een punt (voor het broodhaantje), alvast opgetuigd met buxustakjes. 

2. De ouder(s)/verzorger(s) die zich hebben opgeven als hulp deze ochtend, op het 
activiteitenschema hulpouders, krijgen geen extra bericht meer. We verwachten dat deze 
hulpouders aanwezig zullen zijn. 

 
Zonder tegenbericht hopen we de hulpouders vrijdagmorgen 23 maart om 8.30 uur op school te 
mogen begroeten. Na een korte uitleg en koffie/thee in de personeelskamer gaan we dan met de 
leerlingen van start. Deze activiteit zal tot ongeveer 11.30 uur duren, met tussendoor pauze met 
koffie/thee en voor de leerlingen ranja met een paaseitje. Na afloop lopen we met z’n allen in een 
kleine optocht door de school, waarna de leerlingen hun versierde Palmpasen mee mogen nemen 
naar huis. De reguliere schooltijden gelden deze dag. 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.xaveriusamersfoort.nl/cache/4118.jpg&imgrefurl=http://www.xaveriusamersfoort.nl/?b%3D1836&docid=KtoBZS4PlhKSoM&tbnid=37PT7ku7s-z1CM:&w=250&h=251&ei=F5r9VKi8N4KvPaX6gOgI&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Uitnodiging leerorkest groep 5/6 

Op maandagmorgen 12 maart vindt de einduitvoering plaats van het leerorkest door groep 5/6. 
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? 
 

Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie 

 

met vriendelijke groet,  

mede namens het team van basisschool ’n Esch, 

 

George in het Veld 

Francy Wilthuis 

 


