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

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

 
Maandplanning basisschool ’n Esch 

Zondag  3 december Juf Judith jarig 
1e zondag van de advent 

Dinsdag 5 december Sinterklaas op school 
Decoratiegroep (Kerst versieren) 

Woensdag  6 december Leerlingenraad 

Zondag 10 december  2e zondag van de advent 

Dinsdag 12 december Vergadering Oudervereniging (met team) om 19.00 uur 

Zondag 17 december 3e zondag van de Advent 

Donderdag 21 december Kerstviering (17.00 uur tot 19.00 uur) 
Alle leerlingen zijn ’s middags om 12.00 uur vrij! 

Vrijdag  22 december Decoratiegroep (Kerst opruimen) 
Alle leerlingen zijn ’s middags om 12.00 uur vrij! 

Zondag 24 december 4e zondag van de advent 

Maandag 25 december Start Kerstvakantie t/m vrijdag 6 januari 2018 

 
 

Decoratiegroep 
De decoratiegroep gaat op vrijdagochtend 8 december om 8.30 uur de school in kerstsfeer brengen. 
Vrijdag 22 december zal de decoratiegroep alles weer opruimen. Wanneer u hierbij wilt helpen, dan 
bent u van harte welkom. Het versieren en opruimen van de Kerstspullen is altijd veel werk. We 
hopen dat de decoratiegroep wat extra hulp krijgt. Alvast bedankt! 
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Niet te vroeg op school! 
De afgelopen tijd zien wij regelmatig dat er leerlingen zijn die al rond 8.00 uur op de speelplaats zijn. 
Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht op de speelplaats. We vinden het erg fijn dat de leerlingen graag op 
tijd op school zijn, maar wij willen u vragen er op te letten dat uw kind niet voor 8.15 uur op school 
is. 
 

Sinterklaas 
Dinsdag 5 december zal Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten ook bij ons op school langskomen. U bent 
van harte welkom vanaf 8.15 uur voor een kop koffie of thee in de hal van onze school. Om 8.30 uur 
starten de leraren met de leerlingen in de groepen, waarna we naar buiten zullen gaan om 
Sinterklaas te verwelkomen. U bent hier dan buiten voor de school ook van harte welkom. De 
leerlingenraad zal samen met meester Peter Sinterklaas welkom heten op onze school. Wanneer 
Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten gearriveerd is, zullen de 
leraren samen met de leerlingen het feest verder vieren in de 
eigen klas. De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen hun surprise 
op maandag 4 december meenemen naar school zodat ze 
tentoongesteld kunnen worden in de gang. Leerlingen kunnen 
elkaars surprise dan zien en complimenten geven, dit vanuit het 
thema ‘aardig doen’ uit de methode ‘Kinderen en hun sociale 
talenten’. We willen graag bereiken dat de tijd en moeite die 
gestoken wordt in het maken van surprises beloond wordt!  

 

Kerst   

 
 
Samen op weg naar Kerst  
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u al wat kunnen lezen over de kerstwandeling die vanuit onze 
basisschool, op donderdag 21 december, van 17.00 uur – 19.00 uur, wordt georganiseerd. Dit jaar 
voor jong en oud samen.  
In een speciale brief, die vrijdag 8 december meegaat volgt alle informatie over de kerstviering en, 
kunt u aangeven:  
- Wie van u: vaders/moeders/broertjes/zusjes/opa’s/oma’s/…allemaal meegaan: Sámen op weg.. 
- Wie van u: vaders/moeders/broers/zussen/….. zich beschikbaar willen stellen om die avond      
  ergens bij te helpen. (vooraf/tijdens/na – bij het klaarzetten/opruimen van dingen & bij het    
  vertegenwoordigen van een eet- en drinkkraampje) 
 
- Wie van u wat te leen heeft voor deze avond (denk aan vuurkorven, verlichting, etc.) 
 
Houd deze avond vrij en ga ‘SAMEN MET ONS OP WEG NAAR KERST.  
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Bewegingsonderwijs door juf Lianne 
Juf Lianne Aveskamp, onze LIO-student van twee jaar geleden, volgt op dit moment de opleiding 
bewegingsonderwijs op de PABO. Voor deze opleiding moet zij een aantal lessen bewegingsonderwijs 
geven op de basisschool. Zij heeft ons gevraagd of dit mogelijk was op ’n Esch. Wij hebben 
aangegeven dat wij hier graag aan mee willen werken. Juf Lianne geeft in de maanden november en 
december (en misschien in januari) op donderdagmiddag gymles aan groep 3-4-5 en groep 6-7-8, 
onder begeleiding van meester Theo en meester Peter.  

 

Ouderplatform 
Het Ouderplatform dat zou plaatsvinden op dinsdag 7 november is niet doorgegaan. Er had zich 1 
ouder aangemeld. Het ingebrachte onderwerp door deze ouder was: ‘Hoe gaat ’n Esch om met krimp 
in leerlingaantal?’. We hebben afgesproken met deze ouder dat het onderwerp wordt 
doorgeschoven naar het Ouderplatform op dinsdag 10 april 2018. 
 

Open Huis voortgezet onderwijs 
Aan het begin van het nieuwe jaar worden de leerlingen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor 
het Open Huis van de scholen van voortgezet onderwijs. Hierbij alvast de data waarop het Open Huis 
plaatsvindt: 
 

Twents Carmel College 

Di. 16-1 2018  Open huis locatie De Thij Oldenzaal 

Woe. 17-1 2018 Open huis locatie Onderbouw-unit Potskampstraat Oldenzaal 

Di. 23-1 2018  Open huis locatie Denekamp en afdeling Praktijkonderwijs Oldenzaal 

Tijdstippen: 18.30-21.00 uur 

Meer informatie? Zie de folders die u in november hebt ontvangen of:  www.twentscarmelcollege.nl 

 

St. Canisius, Tubbergen 

Ma. 29-1 2018  18.00 – 20.30 uur 

 
 

Gezinsviering 
Onderstaande bericht kregen wij vanuit de werkgroep gezinsviering: 
 

NOODKREET!! 
 
Beste Ouders/verzorgers, 
Wij doen bij deze de laatste noodkreet naar jullie toe. 
Wij willen heel graag de gezinsvieringen blijven houden, 
Maar daar hebben wij medewerking van jullie bij nodig. 
Anders zien wij ons genoodzaakt om met de gezinsvieringen te gaan stoppen. 
Wat betekent dat de a.s. kerst/palmpasenviering in de kerk allemaal komen te vervallen. 
Willen wij dit? 
Voor reacties of tips/ ideeën horen wij graag van jullie voor 8 december a.s. 
e.w.meijer@home.nl            
anita.assink@home.nl 
 
Werkgroep gezinsvieringen. 

http://www.twentscarmelcollege.nl/
mailto:e.w.meijer@home.nl
mailto:anita.assink@home.nl
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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 

 
 


