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

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

Ouderplatform 
 
Ouderplatform 
Binnenkort wordt op alle vier atolscholen een begin gemaakt met het ouderplatform. Basisschool 
’n Esch (Tilligte) heeft hiermee vorig schooljaar al ervaring opgedaan.  
 
Het Ouderplatform zien wij als een mooie kans om de ouderbetrokkenheid te vergroten. 
 
Wat is het ouderplatform? 
Dit is een groep ouders, aangevuld met enkele teamleden en directie die met elkaar in gesprek gaan 
over diverse onderwerpen die leven onder de ouders of op school. Het ouderplatform is een extra 
overlegvorm naast de OR en MR en heeft geen beslissingsbevoegdheid. 
 
Waarom een ouderplatform? 
- Vergroten van de betrokkenheid van ouders. 
- Verhelderen van keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. 
- Peilen van wat er onder ouders leeft. 
- Het ouderplatform biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
- Het ouderplatform biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school. 
- Het ouderplatform is een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen. 
 
Binnenkort ontvangt u per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het ouderplatform. We 
hopen op een grote respons. 
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Schoolfotograaf
In november zal de fotograaf langskomen op drie van de vier atol-scholen voor een individuele foto 
en de groepsfoto. We hebben dit schooljaar een nieuwe schoolfotograaf uitgenodigd om de foto's te 
maken. (www.fotokoch.nl). 
Op onderstaande data komt de fotograaf langs op de verschillende scholen: 
Woensdag 22 november en donderdag 23 november: basisschool de Meander (u krijgt nog bericht 
op welke dag uw kind op de foto komt). 
Vrijdag 24 november: basisschool ’n Baoken en basisschool ’n Esch 
Op 't Kämpke worden de foto's later dit schooljaar gemaakt door de plaatselijke fotograaf die dit al 
jaren doet. 
 

Maandplanning basisschool ’n Esch 
Maandag 23 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 27 oktober 

Vrijdag 27 oktober Juf Ilona jarig 

Zondag 29 oktober Wintertijd 

Maandag 30 oktober Luizencontrole  

Dinsdag  31 oktober Vergadering Oudervereniging (zonder team) om 19.00 uur 

Woensdag 1 november  Allerheiligen 

Donderdag 2 november Allerzielen 

Vrijdag  3 november  Koale Kermis (alle leerlingen vrij!) 

Dinsdag 7 november Ouderplatform 19.30 uur – 20.30 uur 

Donderdag 16 november Kloosterdag groep 8 

Maandag 20 november Overleg werkgroep Sinterklaas 

Dinsdag 21 november Overleg werkgroep Kerst 

Maandag 27 november Schoonmaakavond om 19.00 uur 

Dinsdag 28 november Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Nick Hagedoorn, ik ben 19 jaar oud en ben woonachtig in 
Ootmarsum. Mijn hobby’s zijn voetballen en afspreken met vrienden. Op dit 
moment ben ik bezig met het tweede jaar van de PABO. Vorig jaar heb ik al stage 
gelopen op De Meander in Ootmarsum. Ik heb het hier erg naar mijn zin gehad en 
ik denk dat dit op ’n Esch ook wel goed gaat komen. Mijn stage wordt opgedeeld 
in twee halve jaren. Het eerste half jaar loop ik stage in groep 4/5/6. Dit doe ik op 
de donderdag en vrijdag. Wat ik het tweede halfjaar ga doen, is nog even 
afwachten. Ik kijk er naar uit om op deze gezellige school te beginnen en hoop er 
een leuk en vooral leerzame tijd van te maken! 
 
Groetjes, meester Nick Hagedoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fotokoch.nl/
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Hallo, 
Mijn naam is Pim Boswinkel en ik ben een stagiaire op ’n Esch. Ik ben geboren op 
11 november 1994, dus ik word in november 23 jaar. Ik woon in Denekamp met 
mijn ouders; ik speel er ook voetbal, bij voetbalvereniging SDC’12. Mijn hobby’s 
zijn voetbal, afspreken met vrienden en een filmpje kijken. Ik ben daarnaast ook 
gek op muziek luisteren; ik luister altijd zo veel mogelijk verschillende soorten 
muziek.  
 
Ik studeer aan het Saxion in Enschede. Ik volg daar de opleiding Leraar 
Basisonderwijs, oftewel de PABO. Ik volg deze opleiding met veel plezier en ik 
beleef ook veel plezier aan het lesgeven. Ik werk graag met kinderen en vind het 
fantastisch om te zien en te horen met welke ideeën zij altijd komen. Ik geef dan 
wel les, maar ik leer elke dag ook weer van hen! 
 
Mijn stagetijd is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel van mijn stage (tot de kerstvakantie) loop ik 
in groep 1/2 en 3/4 stage. Na de kerstvakantie krijg ik te horen in welke groep ik dan stage moet 
lopen. Dat is voorlopig nog niet bekend dus. Ik sta in ieder geval met veel plezier voor de klas en ik kijk 
erg uit naar de komende tijd! Laten we er een leuke en onwijs gezellige tijd van maken, met z’n allen! 
 
Groetjes, Meester Pim Boswinkel 
 

Namens de leerlingenraad 
Juup Arends heeft namens de leerlingenraad een stukje getypt om u als ouder/verzorger te vertellen 
wat er is besproken in de 1e vergadering van de leerlingenraad.  
 
Wij hebben met de leerlingenraad een vergadering gehad en daar hebben we dingen overlegd. 
Punten uit groep 5-6, voor de meisjes een volleybalveld, nieuwe ballen. 
Punten uit groep 7-8, nieuwe ballen, inklapbarvolleybalnet. 
Speelplaats, nieuwe ballen, volleybalnet, volleybaldag, nieuwe regels voor de vogelnestschommel.  
Taken verdelen (voorzitter en notulist) en terug vertellen naar ouders, leraren en leerlingen wat er 
besproken is in de leerlingenraad. 
Prullenbakken, de leerlingenraad zet in elke pauze de prullenbakken buiten voor de rommel. Anders 
ligt er afval op de speelplaats. 
Fietsenstalling de leerlingenraad gaat ook nog groene en rode papieren strookjes aan de fietsen 
maken voor wie zijn fiets goed of niet goed geparkeerd heeft. 

 
De notulen en andere informatie over de leerlingenraad is ook op onze website gezet: www.esch-
tilligte.nl. De leerlingenraad heeft met een PowerPoint presentatie in de klassen verteld waarover de 
leerlingenraad vergaderd heeft. 
 

 
 
 
  

http://www.esch-tilligte.nl/
http://www.esch-tilligte.nl/
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Opening en afsluiting van de Kinderboekenweek 
We kijken samen terug naar een geslaagde Kinderboekenweek! De 
foto’s zijn geplaatst op de website (www.esch-tilligte.nl). De leerlingen 
hebben tijdens de afsluiting allerlei optredens verzorgd. Er is gedanst, 
gezongen, toneelgespeeld... De voorleeskampioen Kars Gelevert uit 
groep 7-8 heeft een stuk voorgelezen. Het was een geslaagde afsluiting! 
Daniël en Jens hebben het licht en geluid tijdens de opening en de 
afsluiting van de Kinderboekenweek prachtig geregeld! 
 

    
 

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 groep 8 is gepland op donderdag 16 november. Wij wensen de 
leerlingen van groep 8 veel plezier toe voor deze dag! 
 

Opgeven voor ouderhulp 
Vorige week heeft u via de e-mail een oproep ontvangen om u op te geven voor de ouderhulp voor 
dit schooljaar. Fijn dat er al een aantal reacties gestuurd zijn naar Carla Groeneveld! Mocht u zich nog 
niet hebben opgegeven, wilt u Carla dan een e-mail sturen (freddy.carla@gmail.com).  
 

Nieuwe leden Oudervereniging 
De Oudervereniging heeft in de jaarvergadering een oproep gedaan voor twee nieuwe 
bestuursleden. Naar aanleiding van deze oproep hebben Wilfried Groeneveld (de vader van Hanne, 
Wieke en Marre Groeneveld) en Marieke Haarhuis (de moeder van Gers Huisken) zich 
opgegeven. Ook hebben inmiddels enkele ouders zich aangemeld voor de werkgroepen, hier kunnen 
we echter nog hulp gebruiken. Mocht u ook belangstelling hebben om in het bestuur van de 
Oudervereniging uw steentje bij te dragen, of dit te doen in een van de werkgroepen, dan kunt u 
contact opnemen met Carla Groeneveld. 
 

http://www.esch-tilligte.nl/
mailto:freddy.carla@gmail.com
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Week van de Mediawijsheid 
Ook dit schooljaar nemen wij deel aan de week van de 
Mediawijsheid (20 november t/m 24 november). In groep 
7/8 doen wij mee aan Mediamasters. Ook in groep 5/6 
wordt aandacht besteedt aan Mediawijsheid. In de groepen 
worden gedurende het schooljaar lessen gegeven over dit 
thema. Wij gebruiken hiervoor een lessenreeks ontwikkeld 
door Kidsweek. Doel van deze lessen is de leerlingen 
bewust te maken van de media die er zijn (kranten, sociale 
media, internet, laptop, tablet, smartphone) en hoe 
hiermee om te gaan. De lessen die gegeven worden sluiten 
aan bij de thema’s ‘aardig doen’, ‘opkomen voor jezelf’, 
‘ervaringen delen’ en ‘een keuze maken’ uit de methode 
‘Kinderen en hun sociale talenten’. 
 

Reflecterende hesjes  
Vorig schooljaar heeft de verkeersouder uit de Oudervereniging via de 
gemeente Dinkelland gezorgd dat wij reflecterende hesjes hebben gekregen 
voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. De leerlingen van groep 5 t/m 8 
hadden deze hesjes al, deze zijn een paar jaar geleden ook uitgedeeld. In het 
kader van de verkeersveiligheid willen we u vragen erop toe te zien dat de 
leerlingen deze hesjes dragen, zeker nu de donkere dagen weer voor de 
deur staan. Mocht u geen hesje hebben gekregen voor uw kind, dan hebben 
we op school nog enkele reservehesjes liggen.  
 

Handbaltoernooi 
Juf Patricia Kroeze, onze vakleraar bewegingsonderwijs, heeft voor de scholen van 
onderwijsgemeenschap atol een handbaltoernooi georganiseerd. Op donderdag 19 oktober heeft 
groep 7-8 het toernooi in de sporthal in Ootmarsum, en op vrijdag 20 oktober de leerlingen van 
groep 5-6. Het toernooi is onder lestijd, en een mooie aanvulling op de lessen bewegingsonderwijs. 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn de uitslagen nog niet bekend, maar deze zult 
u vast en zeker horen via uw kinderen! 

 
Groepsindeling 
Na de herfstvakantie gaan wij de groepen iedere vrijdag anders indelen.  
Dit komt doordat onze Lerares In Opleiding (LIO) Iris ter Beke dan officieel haar LIO-periode in gaat 
en zelfstandig les gaat geven aan een klas.  
Het betekent dat we na de herfstvakantie op vrijdag geen drieklassige combigroepen meer vormen.  
De groepen worden op vrijdag als volgt ingedeeld:  
groep 1-2 Juf Ilona  
groep 3-4 Juf Truus  
groep 5-6 Meester Peter 
groep 7-8 Juf Iris  
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Vooraankondiging Kerstviering 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Donderdag 21 december van 17.00 uur – 19.00 uur “Sámen op weg naar Kerst”.  
Op donderdag 21 december vieren we kerst op Basisschool ’n Esch.  
Om het gevoel “samen” nóg meer kracht te geven, willen we met u, 
vaders/moeders/broertjes/ zusjes/opa’s/oma’s, middels een kerst- 
wandeling: “Sámen op weg naar Kerst”.  
U wordt uitgenodigd om vanaf 17.00 u – 19.00 u samen met uw  
kind(eren) hierbij aanwezig te zijn.  
 
In de volgende nieuwsbrief krijgt u hierover meer te horen.  
 
 
Hartelijke groet namens de Werkgroep Kerst 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Wij wensen u en uw kinderen een fijne herfstvakantie, 

 

met vriendelijke groet,  
Mede namens het team van basisschool ’n Esch, 
 
George in het Veld 
Francy Wilthuis 
 


