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Het bruist van de ontwikkeling in onze scholengemeenschap Agelo, 

Tilligte, Ootmarsum en Lattrop. Daar houden we u graag van op de 

hoogte, samen kleurrijk ontwikkelen

Kloosterdag groep 8  
Ter voorbereiding op het Vormsel voor de leerlingen van groep 8 is er jaarlijks een Kloosterdag. De 
Kloosterdag voor de leerlingen van de groepen 8 op ’n Baoken, ’n Esch en ’t Kämpke is gepland op 
woensdag 5 oktober. Meester Theo Snoeijink van basisschool ’n Esch zal de leerlingen van deze drie 
scholen deze dag begeleiden. Van elke school zullen er ouder(s) en/of verzorger(s) meegaan deze 
dag. U bent hierover reeds geïnformeerd door de werkgroep Vormsel. Juf Debby zal de leerlingen 
van groep 6/7 op ’n Baoken woensdag 5 oktober lesgeven, juf Eva de leerlingen van groep 7 op ‘n 
Esch, en  juf Aniek de leerlingen van groep 7 op ’t Kämpke. Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel 
plezier toe voor deze dag! 
 

Data basisschool ‘n Esch 
Vrijdag 30 september  Studiemiddag leraren groep 1/2 over Onderbouwd Online 
Dinsdag 4 oktober  Dierendag 
    Vergadering Medezeggenschapsraad 
Woensdag 5 oktober  Dag van de leraar 
    Start Kinderboekenweek thema ‘Voor altijd jong!’ 
    Kloosterdag groep 8  
Donderdag 6 oktober  Bouwoverleg 15.00 uur 
Maandag 10 oktober  Schoonmaakavond 19.00 uur 
Dinsdag 11 oktober  Vergadering Oudervereniging (zonder team) 
Woensdag 12 oktober  Jaarvergadering Oudervereniging in combinatie met een thema-

avond vanuit school 
Maandag 17 oktober  Herfstvakantie 
t/m vrijdag 21 oktober 
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Maandag 24 oktober  Luizencontrole 
    Week van de oudervertelavond 
Donderdag 27 oktober  Juf Ilona jarig! 
Zondag 30 oktober  Wintertijd   
 

Stagiaires 
In het onderstaande overzicht staan de namen van de stagiaires die bij ons op school stagelopen. Wij 
wensen de stagiaires veel succes en veel plezier op onze school toe! Juf Esmee en meester Lars zijn 
ingedeeld bij groep 3/4 en groep 5/6. Wij werken op de donderdag en vrijdag echter met een groep 
1/2/3 en groep 4/5/6. Juf Esmee zal daarom zoveel mogelijk bij groep 3 blijven en meester Lars bij 
groep 5/6. Juf Marian en juf Marita zullen als schoolopleiders binnen onderwijsgemeenschap atol 
zorgdragen voor de stagebegeleiding, in samenwerking met de mentoren; juf Ilona en meester Peter. 
 

Naam Groep en dag Opleiding 

Juf Esmee Lefers Groep 3/4, do en vr 2e-jaars Pabostudent 

Meester Lars Hardick Groep 5/6, do en vr 2e-jaars Pabostudent 

 

Oudervertelavond 
In de week na de herfstvakantie vindt de Oudervertelavond weer plaats. De avonden zijn gepland op 
maandag 24 oktober, dinsdag 25 en woensdag 26 oktober vanaf 18.00 uur. U ontvangt hiervoor nog 
een uitnodiging per mail. De gesprekken zullen 15 minuten duren per leerling. Hiervan zijn 10 
minuten bedoeld voor u als ouder om vanuit uw kant, aan de hand van de vragenlijst,  punten in te 
brengen in het gesprek. De laatste 5 minuten zal de leraar kort een eerste indruk schetsen van uw 
kind. U ontvangt op vrijdag voor de herfstvakantie de vragenlijsten op papier via uw kind. Er een 
aangepaste vragenlijst voor de ouder(s)/verzorger(s) die een leerling voor het 2e schooljaar bij 
dezelfde leraar in de klas hebben. U ontvangt de vragenlijsten als harde versie in een enveloppe. Wilt 
u deze ingevuld meenemen tijdens het gesprek?  
 

Jaarvergadering Oudervereniging en thema-avond 
De jaarvergadering van de Oudervereniging vindt dit schooljaar plaats op woensdagavond 12 
oktober. Dit jaar zal de jaarvergadering worden gehouden in combinatie met een thema-avond, 
georganiseerd door school. Het onderwerp van de thema-avond, en de uitnodiging van de 
jaarvergadering, ontvangt u in een afzonderlijke brief per mail. 
 

Kinderboekenweek: ‘Voor altijd jong!’ 

Woensdag 5 oktober begint de 62e Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Voor 
altijd jong!’. Tijdens deze periode besteden we veel aandacht aan lezen, voorlezen en boeken in de 
klas. Er zullen verschillende lessen gegeven worden rondom het thema ‘Voor altijd jong!’. 
Nieuwsgierigheid bij leerlingen en verwondering zullen centrale begrippen vormen deze week. 
Verschillende kinderboeken zullen daarvoor het uitgangspunt vormen. Voor elke combinatiegroep is 
er een leesboek aangeschaft dat een inspiratiebron voor lessen zal vormen in de groep. In groep 7/8 
worden tijdens de Kinderboekenweek voorrondes gehouden voor de Nationale Voorleeswedstrijd. 
 
We starten de week op woensdag 5 oktober om 8.30 uur met een feestelijke dans door alle 
leerlingen en leraren op de speelplaats. Alle leerlingen mogen deze ochtend verkleed als opa’s en 
oma’s naar school komen…! U als ouder(s)/verzorger(s) en de opa’s en oma’s zijn ook van harte 
welkom om mee te genieten van dit moment. 
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Daarnaast zijn we op zoek naar opa’s en oma’s die uit een favoriet leesboek uit hun kindertijd een 
stukje voor willen lezen in de groep, of opa’s en oma’s die kort willen vertellen (aan de hand van 
foto’s…?) over hun periode op de basisschool. Hoe zag de school er toen uit? Hoe werden de lessen 
gegeven? Opa’s en oma’s die hier graag aan mee willen werken nodigen wij uit om contact op te 
nemen met juf Ilona voor groep 1/2, juf Truus voor groep 3/4, meester Peter voor groep 5/6, en 
meester Theo voor groep 7/8. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we op onderzoek uit waarbij leesboeken het uitgangspunt 
vormen. De onderzoeken die we doen resulteren in projecten en werkstukken. We willen u graag de 
gemaakte werkstukken en projecten laten zien tijdens een tentoonstelling in de klas. De 
ouder(s)/verzorger(s), opa’s en oma’s, zijn op vrijdag 14 oktober om 12.00 uur van harte welkom in 
groep 1/2. De tentoonstelling in groep 3/4, 5/6 en groep 7/8 zal op vrijdag 14 oktober om 14.00 uur 
zijn in de klas. We hopen u graag te zien, en we hopen veel opa’s en oma’s te mogen begroeten, 
uiteindelijk zijn zij het thema van de Kinderboekenweek!  

 
Wij hopen u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

George in het Veld 

Brigitta van Zon 

 

http://www.kinderboekenweek.nl/

