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

Onderwijsgemeenschap ATOL, Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop.  

 

Nieuwe privacy wetgeving 
Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa nieuwe 

wetgeving omtrent privacy.  De nieuwe Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat 

aangescherpte privacy regels die vanaf 25 mei 

2018 gelden voor alle maatschappelijke sectoren, 

waaronder het onderwijs. We zijn als scholen van 

ATOL. maar ook als Konot druk bezig ons voor te 

bereiden op deze nieuwe wetgeving. Een 

belangrijk onderdeel van de wet is dat ouders jaarlijks toestemming dienen te geven voor het 

plaatsen van foto’s en video op bijvoorbeeld de website van school en ons nieuwe 

communicatieplatform Social Schools. U ontvangt nog voor 25 mei een formulier waarop u aan kunt 

geven of u wel of geen toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s en video op onze website en 

Social Schools. Het formulier moet daarna ondertekend retour naar school. Het formulier is geldig 

voor de rest van dit lopende schooljaar en komend schooljaar 2018-2019. Daarmee is de 

toestemming nog vóór 25 mei goed geregeld. 

 

Stephen Covey: Gewoonte 5: ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’ 
 
Dit schooljaar besteden we op onze vier scholen iedere maand aandacht aan de 7 gewoonten van  
Stephen Covey. Een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier gewoonten aanleert 
gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. 
In de maand mei zal gewoonte 5 centraal staan; ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’.  
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Ik kan van meer betekenis zijn voor anderen als ik hen eerst probeer te begrijpen. De ander kan meer 
voor mij betekenen als hij mij begrijpt – dus ik moet 
proberen respectvol en moedig uit te leggen wat mij 
beweegt.  
 
Soms zeg je wel eens iets wat je niet zo bedoelt:  

• misschien doe je boos, maar ben je eigenlijk 
verdrietig  

• klink je kattig, maar dat komt omdat je je eigenlijk 
grote zorgen maakt  

• of ga je slaan en schoppen omdat je zo vreselijk bang 
bent  

 
Als de ander dan óók boos, kattig of misschien wel agressief 
wordt (terwijl die het misschien ook wel anders bedoelt….) is 
het probleem nog veel groter. Dan is niemand blij! Je kunt 
ook leren om een ander te begrijpen. Dat kan door vragen te 
stellen:  

• waarom doe je zo boos?  

• vind je me echt zo stom/vervelend/…?  
 
Luister dan niet alleen met je oren, maar ook met je ogen en je hart! Probeer samen te vatten wat 
de ander net zei; of stel nog eens een vraag als je iets toch nog niet echt snapt. Wees open, eerlijk en 
vooral nieuwsgierig. Nu kan de ander vertellen wat hem echt dwars zit en snap je hem beter. Als je 
iemand snapt word je zelf minder snel ook boos, verdrietig of wat dan ook. Je kunt misschien zelfs de 
ander helpen of troosten….. 
 

Data basisschool ’n Esch 

Vrijdag 27 april Koningsdag (alle leerlingen vrij) 

Maandag 30 april Meivakantie t/m vrijdag 11 mei  
Fijne vakantie allemaal! 

Vrijdag  4 mei Dodenherdenking 

Zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag 

Donderdag 10 mei Hemelvaart 

Zondag 13 mei Moederdag 

Maandag 14 mei 8.30 uur aftrap gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen 
worden’ 
Luizencontrole 

Zondag 20 mei Pinksteren 

Maandag 21 mei Pinksteren (alle leerlingen vrij) 

Dinsdag  22 mei Studiedag onderwijsgemeenschap atol (alle leerlingen vrij) 

Maandag 28 mei Schoonmaakavond 19.00 uur 

Dinsdag 29 mei Vergadering MR 
Vergadering Oudervereniging  
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Aftrap gewoonte 5: ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’ 
In de maand maart stond op ’n Esch gewoonte 4 ‘win-win’ centraal. Na een gezamenlijke aftrap van 
deze gewoonte zijn we in de klassen aan de slag gegaan met bespreken van wat hoe je het zo voor 
elkaar kunt krijgen, dat in situaties beide partijen de oplossing ervaren als positief; een ’win’.  Af en 
toe wordt er wel eens ruzie gemaakt, of zijn wij, of leerlingen het niet eens met elkaar. Deze situaties 
zijn de afgelopen maand benaderd vanuit de gedachte ‘win-win’, hoe kan een ruzie, en ruzies horen 
nou eenmaal bij het leven, goed opgelost worden? Maar ook bij lessen waarbij samengewerkt wordt 
is het denken vanuit ‘win-win’ belangrijk. We hebben prachtige voorbeelden gezien, want wat doe je 
in een samenwerkingsopdracht als de één een goed idee heeft, maar de ander ook een goed idee? 
Op maandag 14 mei zullen wij samen met de leerlingenraad de aftrap om 8.30u in de speelzaal doen 
van deze gewoonte. U bent van harte welkom om bij de aftrap aanwezig te zijn! Deze keer is er ook 
en rol weggelegd voor de leerlingen. 
 
 

Werkgroep speelplaats 
De werkgroep speelplaats gaat in de meivakantie een nieuw klimtoestel plaatsen op de speelplaats.  
 

Verkeersexamen groep 7/8 
De leerlingen van groep 7/8 namen ook dit jaar weer deel aan het verkeersexamen. Alle leerlingen 
zijn geslaagd voor het verkeersexamen, zowel voor de praktijk als voor de theorie. Van harte 
gefeliciteerd! 
 

Groep 6 de grote winnaar van de Dinkellandse Verkeersquiz! 
De leerlingen van groep 6 hebben in maart meegedaan aan de gemeentelijke verkeersquiz van de 
gemeente Dinkelland. Eerst hebben zij meegedaan aan de voorronde. Hieruit is gebleken dat onze 
groep 6 tot de beste scholen van de gemeente Dinkelland hoort qua kennis en vaardigheden m.b.t. 
verkeer! Dit betekent dat wij geselecteerd waren voor de finale. De finaledag werd gehouden in ’t 
Kulturhus in Denekamp. Klaas van Kruistum (bekend als presentator van Zappsport en Wie is de 
Mol?)  presenteerde de finale. Groep 5 is mee geweest om hun klasgenoten aan te moedigen. Liam 
Maseland en Pien Hemmelder waren de 2 kandidaten die ’n Esch mochten vertegenwoordigen, en 
hebben de finale op het podium gespeeld en hebben de 1e plaats gehaald in de finale. Het was een 
spannende strijd, en Liam en Pien hebben het supergoed gedaan!  
 

Verantwoordelijkheid ouder(s)/verzorger(s) bij activiteiten 
Er zijn verschillende activiteiten die voor onze leerlingen worden georganiseerd, na school/lestijd. 
Over de verantwoordelijkheid voor de deelnemende leerlingen wordt u altijd geïnformeerd via de 
brieven die voorafgaand aan de activiteiten verstuurd worden naar u. In principe zijn de leraren bij 
activiteiten buiten school niet aanwezig. Bij bijvoorbeeld de Poasjongs en Pinksterbruidjes bent u als 
ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind(eren). De Oudervereniging is 
voor deze activiteiten ook verantwoordelijk, aangezien zij de opbrengst in ontvangst nemen, zodat 
het ten goede kan komen aan de leerlingen. Daarnaast zijn er ook sporttoernooien, zoals 
bijvoorbeeld de schoolzwemkampioenschappen, schaatskampioenschappen en het schoolvoetbal. Bij 
deze activiteiten zijn de ouder(s)/verzorger(s) die meegaan naar de toernooien verantwoordelijk. We 
gaan ervanuit dat u positief gedrag van uw kind stimuleert tijdens deze activiteiten en achteraf bij 
ongewenst gedrag dit ook bespreekt met uw kind. 
 

Kosteloos materiaal 
In onze lessen handvaardigheid maken wij regelmatig gebruik van kosteloos materiaal. Voorbeelden 
hiervan zijn eierdozen, wc-rollen, keukenrollen, margarinebakjes. Op dit moment is onze voorraad 
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bijna op. U kunt het eerdergenoemde materiaal altijd bij ons inleveren, dan kunnen wij het weer 
gebruiken. 
 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft weer een vergadering gehad. Juup Arends uit groep 5 heeft het 
onderstaande stukje geschreven voor in de nieuwsbrief: 

 
Groep 5/6 wil graag een kunstgrasveld maar 
dat kan niet omdat dat veel te duur is. En ze 
wouden ook nog graag grotere goals maar 
die komen er niet. Maar in de meivakantie 
worden de goals nog wel geschilderd. 
 
Groep 7/8  wil graag dat het kouder wordt op 
school. En ze wouden ook nog graag 
sproeiers op het dak maar dat weten we nog 
niet of dat er komt. Maar de meesters en 
juffen zetten om half negen ook alle ramen 
en deuren open als het warm is buiten. En we 
willen ook nog vragen aan de kleuters of ze 
een wip wap willen. En je moet de ballen van 
je eigen groep allen pakken en niet die van de 
andere groep. En we kopen misschien ook nog voor elke groep een extra bal die voor alles behalve 
voetbal is. En we gaan de volgende vergadering afspreken wanneer we met de skelters naar school 
mogen en wanneer we het watergevecht gaan houden. 
 
We willen de indeling van de fietsenstalling verbeteren. Groep 7/8 zet de fietsen in de voorste 
fietsenstalling en daarna groep 5/6 en in de laatste groep 3/4 en groep drie past wel bij groep 1/2  in 
de fietsenstalling. 
 
Volleybal dag er komt een volleybalnet en op de twee dagen dat er geen voetbaldag is dan is het 
volleybal dag en op dinsdag gaat groep 3/4/5 volleyballen en op vrijdag gaat groep 6/7/8 
volleyballen. 
 
Toneelstukje 
De leerlingenraad gaat het toneelstukje doen van eerst begrijpen en dan begrepen worden 
 
Kars heeft gevraagd wie er een vraag had bij de rondvraag en meester Peter had een vraag. Wat 
vinden we van het nieuwe touchscreen? We vinden dat die goed bevalt alleen Kars vond dat als je 
ging drukken iets te hard dat die dan ineens dingen gaat kopiëren. Meester Peter had nog een vraag. 
Wat vinden we van de chromebooks? Dat ze goed bevallen. Meester Peter had nog een vraag. Wat 
kunnen we verbeteren op school met onderwijs? Kars zei dat we het vak geschiedenis niet meer zo 
vaak doen met IPC. Meester Peter zei dat we gewoon dezelfde dingen leren alleen op een andere 
manier. Meester Peter had nog een vraag. Willen jullie meer Engels leren? Kars zij als je in groep 1/2 
met kleine woordjes begint en daarna in groep 3/4 en 5/6 en7/8 dan gewoon Engelse lessen doen. 
Dus we willen wel meer Engelse lessen doen. Juup had nog een vraag. Wanneer gaan we weer met de 
bloembakken beginnen? In deze tijd wel meester Peter heeft tegen de Oudervereniging gezegd of ze 
wat potgrond wouden kopen en nu kunnen we weer planten. 
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Adoptie oorlogsmonument groep 4 t/m 8 
Onze school heeft jaren geleden het oorlogsmonument in de kerk in Tilligte geadopteerd. Dit 
betekent dat wij elk jaar een bloemenkrans bij het monument neerleggen, in de tijd eind april/begin 
mei waarin wij terugdenken aan de tijd dat Nederland in oorlog was. Daarnaast herdenken we ook 
de oorlogsslachtoffers van andere oorlogen, waar ook ter wereld. Tijdens de adoptieviering bij het 
monument hebben we hierbij stil gestaan met de leerlingen van groep 4 t/m 8.  
 

Veteraan in de klas in groep 7-8 
Aansluitend op het bovenstaande bericht over de adoptie van het oorlogsmonument komt er op 
woensdag 16 mei in groep 7-8 een oorlogsveteraan in de klas. Deze veteraan is op diverse plekken in 
de wereld geweest, waaronder in Afghanistan, en zal een gastles geven in de groep. 
 

Creatieve workshop in groep 5-6 
Ton Schulten is geboren in Ootmarsum op 25 april in 1938. Hij is bijna 80 jaar!  En daarom geeft hij 
feest. Speciaal voor zijn feest gaan vele basisschoolkinderen uit de gemeente Dinkelland een 
schilderij maken voor zijn 80e verjaardag. Groep 5-6 heeft onder begeleiding van kunstenares Bianca 
Leusink een prachtig kunstwerk gemaakt!  
 

Pinksterbruidjes 

De Pinksterbruidjes zullen zondag 20 mei weer langs de deur gaan om geld in te zamelen. Misschien 
kunt u er al vast rekening mee houden dat ze deze dag bij u langs komen. 
 

Cultuureducatie in groep 7-8 

In het kader van Cultuureducatie heeft groep 7/8 op maandag 28 mei april naar een workshop door 
Protoon Music. De workshop begint om 8.45u  en is afgelopen om 10.15u. De workshop voor groep 
7-8 wordt gegeven op onze eigen school, dit keer is er dus geen vervoer nodig. 
 
Inhoud van de workshop: 
Een innovatieve en baanbrekende techniek waarmee deelnemers in deze workshop op unieke wijze 
zelf  een muziekstuk componeren, waarbij ieder verantwoordelijk is voor het; inspelen, opnemen en 
arrangeren. Wat maakt de workshop uniek? 
- Samenwerken, improvisatie en plezier 
- Makkelijk, dynamisch en razendsnel componeren met gebruik van QR symbolen 
- Elke denkbare geluidsbron is te gebruiken  
- Voortdurend fysiek in beweging, zitten achter een computer is er niet bij  
- Voor elk muzikaal niveau interessant en inzetbaar 
Elke deelnemer heeft binnen de workshop zijn eigen muzikale inbreng en idee. Door dit samen te 
brengen ontstaat het unieke muziekstuk.  
 

Met vriendelijke groet,  

mede namens het team van ’n Esch, 

 

Peter van Oene (locatie coördinator)  

George in het Veld 

Francy Wilthuis 

 


