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

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

Een goede start 
In de eerste schoolweek zijn de leerkrachten van onze onderwijsgemeenschap enthousiast gestart 
met hun nieuwe groep. In deze eerste dagen lag de nadruk op het sociale welbevinden van de 
leerlingen in de groep en op de groepsregels.  
 
Dit schooljaar is het derde jaar van ons vierjarige schoolplan. De hoofdlijnen voor dit schooljaar zijn: 
 

 Invoeren nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs (LIJN 3) in groep 3 op alle vier scholen.  

 Invoeren nieuwe methode taal (Taal Actief) op ’n Baoken en ’t Kämpke. 

 Invoeren methode Kleuterplein (groep 1-2) op de Meander. 

 Oriëntatie en/of invoering ouderplatform/ouderpanel op atol-scholen.  

 Oriëntatie op nieuwe methode(n) voor zaakvakonderwijs op de Meander. 

 Oriëntatie en zo mogelijk start digitaal ouderportaal (beschikbaar stellen digitale leerling 
informatie voor ouders) binnen atol. 

 Opzetten communicatieplatform (gebruik schoolapp) en nieuwe websites. 

 Invoeren leerlijn programmeren en coderen (atol-breed). 

 Speciale aandacht voor combinatiegroepen (twee- of drieklassige combi’s). Monitoren van 
de ontwikkeling van de leerlingen. 

 Tweede jaar implementatie IPC (geïntegreerde zaakvakmethode) op ’n Baoken, ’n Esch en 
’t Kämpke. 

 Aandacht voor het gedachtengoed van Steven Covey op alle vier scholen. 
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Leerling betrokkenheid 
In het kader van leerling betrokkenheid zullen de eerste twee weken van het schooljaar op elke 
school verkiezingen worden gehouden voor de leerlingenraad. Vanaf groep 5 zal van elke groep één 
leerling worden gekozen die zijn/haar groep mag vertegenwoordigen in de leerlingenraad. De 
leerlingenraad komt dit schooljaar vijf keer bijeen. De eerste keer is begin oktober. 
 

Ziekmelding en verlofaanvragen 
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan kunt u dit melden door een email te zenden naar  
ziekmelding.atol@konot.nl onder vermelding van de naam van uw zoon of dochter, de groep waarin 
uw zoon of dochter zit en de naam van de basisschool. 
Voor het aanvragen van verlof verwijzen we u naar website van de school. U vindt daar informatie en 
een aanvraagformulier. 
 

Voorstellen Francy Wilthuis 
Mijn naam is Francy Wilthuis, sinds dit schooljaar ben ik adjunct-directeur 
van onderwijsgemeenschap atol.  
Ik ben 47 jaar en woon in Deurningen, samen met mijn kinderen Sophie (15) 
en Julia (21). In het weekend woont Pepijn (18) ook thuis, door de week 
studeert hij in Groningen. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin, 
vrienden, sporten (hardlopen en tennissen), zingen en lezen. Het meest 
fascinerend vind ik mensen. 
Als leidinggevende heb ik ondertussen de nodige ervaring binnen stichting 

Konot. Ik was ruim 4 jaar adjunct op basisschool de Wendakker in Oldenzaal en 5 jaar directeur van 
De Kerkewei in Rossum en daarna ook van de Aloysiusschool in Weerselo (samen 
onderwijsgemeenschap De Kerkuil). Voordat ik leidinggevende werd heb ik vele jaren als leraar 
gewerkt, voornamelijk op de Bernardusschool in Saasveld. 
Wat ik altijd erg belangrijk gevonden heb, is dat kinderen en leraren trots zijn op wie ze zijn, wat ze 
kunnen en wat ze leren. Met een goed gevoel de dag kunnen afsluiten omdat je iets geleerd hebt wat 
je nog niet (goed) kon, wist of durfde. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden op een plek waar je 
je prettig en gewaardeerd voelt. Dat zie ik dan ook als mijn opdracht; een bijdrage kunnen leveren 
aan deze ontwikkeling in een fijne omgeving voor kinderen en medewerkers. 
De komende tijd ga ik atol eens wat beter leren kennen. De kinderen, ouders, collega’s en de 
gebouwen. Ik vind het prettig te weten wat er leeft en ontmoet jullie graag. Kom dus gerust even 
langs of benader me via mail of telefoon.  
Ik wens jullie allen een fijn schooljaar. 
Groet, 
Francy Wilthuis  
 

Schooltijden 
Basisschool de Meander, basisschool ’n Esch, basisschool ’t Kämpke en (nu ook) basisschool 
’n Baoken hebben allen een continurooster. De schooltijden zijn als volgt: 
Groep 3 t/m 8: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.15 uur. 
Groep 1 en 2: Maandag t/m donderdag van 8.30 uur t/m 14.15 uur. Vrijdag: 8.30 uur t/m 12.15 uur. 
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Extra kalender 
Het zou kunnen zijn dat het handig is dat uw kind een extra kalender mee krijgt omdat het in een 
2 gezinnen-huishouden woont. Daar hebben we uiteraard begrip voor. We kunnen in dat geval een 
extra kalender meegeven aan het kind, mits in overleg tussen u als ouder en de leerkracht. Ook kunt 
u een mailtje sturen naar secretaresse.atol@konot.nl, met de vraag naar een extra digitale kalender. 
U krijgt dan een digitale versie toegestuurd. 
 

Maandplanning ‘n Esch 

Dinsdag 19 september Prinsjesdag 

Donderdag 21 september Studiemiddag Handelings- en Opbrengstgericht werken 
Alle leerlingen zijn om 12.00u vrij 

Dinsdag 26 september Vergadering Oudervereniging met team om 19.00u.  

Woensdag 27 september Start Kinderpostzegelactie groep 7 en 8 

 

Openingsweek 

Na een welverdiende zomervakantie zijn we allemaal weer begonnen op school. Met de leerlingen 
zijn we in elke groep aan de slag gegaan met groepsvormende activiteiten in het kader van een 
Positief Pedagogisch Klimaat. Onderwerpen waren o.a. samenwerken, respect hebben voor elkaar en 
het ontwikkelen en versterken van het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Op vrijdag stond de 
openingsviering in de kerk op het programma. We kijken terug op een geslaagde startweek. We 
willen iedereen langs deze weg een fijn schooljaar toewensen! 
 

Nieuwe gezichten op ’n Esch 
Er zijn een aantal nieuwe gezichten bij ons op school. Francy Wilthuis is zoals bij u bekend onze 
nieuwe adjunct-directeur. Wij wensen juf Francy veel plezier en succes toe op onze school! Leonie 
Meijer versterkt ons team op de woensdag in groep 5/6. Wij wensen ook juf Leonie veel plezier en 
succes toe op onze school! Dit schooljaar loopt Iris ter Beke haar LIO-stage in groep 7/8. Zij zal hier 
op donderdag en vrijdag lesgeven. Wij wensen juf Iris ook veel succes en plezier toe bij haar stage op 
onze school! 
 

Even voorstellen 

 
Ik ben Leonie Meijer-Scholte Lubberink. Dit schooljaar ben ik juf van 
groep 5-6 op de woensdag. Op donderdag ben ik juf van groep 7-8 op 
’t Kämpke in Lattrop. Ik woon in Denekamp en ben getrouwd met 
Marcel. Samen hebben we drie kinderen. Misschien kennen sommige 
vaders en moeders mij nog wel van een hele poos geleden toen ik 
stage liep hier op school in de kleutergroep. En nu heb ik jullie 
kinderen weer in de klas. Wat ik er in ieder geval nog van weet is dat 
ik het een erg leuke tijd vond. Dat gaat het vast en zeker ook nu 
worden. We zullen elkaar vast binnenkort een keer ontmoeten. 
Leonie Meijer 
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Mijn naam is Iris ter Beke, ik ben 22 jaar oud en woon in Oldenzaal. 
Mijn hobby’s zijn tennissen, lezen en winkelen. Misschien kennen jullie 
mij nog van twee jaar geleden. Twee jaar geleden heb ik ook stage 
gelopen op ’n Esch in groep 3/4. Momenteel zit ik in het laatste jaar 
van de PABO en zal het komende half jaar (tot februari) mijn LIO-stage 
op deze school gaan lopen. Dit ga ik doen in groep 7/8 waar ik elke 
donderdag en vrijdag te vinden ben. Ik vind het erg leuk dat ik weer 
terug ben op deze school en heb dan ook zin om te beginnen. 

Ik hoop dat we samen een leuk, leerzaam en gezellig half jaar gaan hebben! 
Groetjes, Iris ter Beke 
 

Leerlingenraad 

In de eerste week zijn we ook gestart met voorbereidingen op de verkiezing voor de leerlingenraad. 
Iedere leerling van groep 5 t/m 8 kan zich kandidaat stellen. De kandidaten presenteren zich aan de 
groep, waarbij ze aangeven waarom zij zichzelf geschikt vinden voor de leerlingenraad en welke 
ideeën ze willen inbrengen. Vervolgens is er dan een verkiezing wie per jaargroep de afgevaardigde 
wordt voor de leerlingenraad.   
 

Uitnodiging informatieavond / Jaarvergadering Oudervereniging 

U ontvangt een aparte brief met een uitnodiging voor de informatieavond over de groep waarin uw 
kind zit, en een uitnodiging voor de Jaarvergadering van de Oudervereniging. Deze avond zal 
plaatsvinden op dinsdag 3 oktober. 
 

Nieuws vanuit de MR 
Na 3 jaar in de MR te hebben gezeten is Rik Gelevert aftredend als lid van de MR. 
Hij mag zich volgens het reglement opnieuw herkiesbaar stellen voor nog één periode van 3 jaar. Dit 
doet hij dan ook. 
Als u bezwaren heeft, of als u zich als tegenkandidaat wilt opgeven dan horen we dit graag. 
Opgeven kan via: mr.n-esch@konot.nl  
Mochten er zich binnen 14 dagen na het verschijnen van deze nieuwsbrief geen tegenkandidaten  
hebben gemeld en er geen bezwaren zijn, dan wordt Rik automatisch herkozen. 
Voor eventuele verder informatie kunt u terecht bij Marlon Arends en/of Rik Gelevert. 
 

Luizencontrole 
Bij de luizencontrole van afgelopen maandag zijn er geen luizen geconstateerd, wat betekent dat wij 
luizenvrij zijn. 
 

Jaarkatern, schoolkalender en leerlingenlijst 

Afgelopen maandag hebben alle oudste leerlingen van elk gezin de jaarkatern/schoolkalender 
meegekregen. Daarnaast heeft uw kind een leerlingenlijst meegekregen met de telefoonnummers 
van de leerlingen uit de groep van uw kind.  
 

SOS-formulier 

U ontvangt vrijdag 8 september via uw kind het SOS-formulier dat u al eerder heeft ingevuld. Op dit 
formulier staat de benodigde informatie over uw kind in geval van calamiteiten. U krijgt tevens een 
leeg formulier mee via uw kind. Wanneer er wijzigingen zijn in het ‘oude’ SOS-formulier wilt u dan 
het lege SOS-formulier invullen? Wanneer er geen wijzigingen zijn kunt u het oude formulier weer 
inleveren. 
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Bericht van onze schoolcontactpersoon 
Beste leerlingen 
We willen graag, dat iedereen met plezier naar onze school gaat. Natuurlijk heeft iedereen de ene 
dag wel eens meer zin dan de andere. Daar kunnen wij weinig aan veranderen. Maar het mag niet zo 
zijn, dat je een hekel aan school hebt, omdat daar dingen gebeuren die jij niet prettig vindt! Als je 
bijvoorbeeld vaak geplaagd of gepest wordt, moet daar iets aan gedaan worden. Of als ze je vaak 
uitschelden of bedreigen. Of als ze aan je zitten op een manier die je niet prettig vindt. Of als je 
buitengesloten, of uitgelachen wordt. Iedereen moet zich bij ons op school veilig kunnen voelen. 
Daar werken we met z’n allen aan. Als er toch dingen gebeuren die jij niet leuk vindt, en je weet niet 
hoe je er een eind aan kunt maken, dan kun je gaan praten met de schoolcontactpersoon. Bij ons op 
school ben ik dat, Juf Ilona Arends. Ik probeer jou dan zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Je kunt 
op school naar me toe komen, maar je mag me ook thuis bellen (Telefoon: 0541-221795). Natuurlijk 
mag je er ook met je eigen meester of juf over praten of met je ouder(s)/verzorger(s). 
 

 
Voor ouder(s)/verzorger(s) 
Op basisschool ’n Esch proberen we voor onze leerlingen een veilig klimaat te scheppen. We doen dit 
door te zorgen voor goede afspraken met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en het team. De 
leerlingen moeten zich veilig voelen op onze school. Samen zijn we verantwoordelijk voor het 
naleven van onze drie schoolregels.  
 
Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om er achter te komen wat de 
reden daarvan is. Ook proberen we te voorkomen dat er leerlingen zijn die gepest worden. Als er 
klachten zijn op dit gebied of op het gebied van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie 
of geweld, dan kunt u natuurlijk naar de betrokken leraar gaan, maar u kunt ook terecht bij de 
schoolcontactpersoon. Bij ons op school ben ik dat, Ilona Arends (Telefoon: 0541-221795). U kunt 
altijd bij mij terecht om een afspraak te maken voor een gesprek, zowel thuis als op school. Ik zal dan 
alle tijd voor u nemen en proberen om samen tot een oplossing te komen. U mag van de 
schoolcontactpersoon een vertrouwelijke behandeling verwachten.  
 
In de schoolgids vindt u hierover ook informatie.  
 
Vriendelijke groeten Ilona Arends 
 
 

Namen op broodtrommels / bekers / jassen 
De leerlingen hebben elke dag verschillende broodtrommels en bekers mee voor de ochtendpauze 
en voor de lunch. Wilt u deze voorzien van een naam? Het komt regelmatig voor dat broodtrommels, 
fruitbakjes en bekers op school blijven liggen zonder naam.  
 

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 


