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We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen in onze 

scholengemeenschap (Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop)  

 

De zeven gewoonten van Stephen Covey 
In verschillende nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over het gedachtengoed van Stephen 
Covey. Twee jaar geleden ging tot twee keer toe een delegatie van Konot-scholen naar Canada om 
zich te laten inspireren door scholen waar het gedachtengoed van Stephen Covey centraal staat.  
Daarna zijn ook de thuisblijvers, de leerkrachten van alle Konot-scholen, tijdens twee studiedagen 
enthousiast gemaakt en is het nu tijd om de 7 gewoonten op een speelse manier ook bij de kinderen 
tot leven te brengen. Dat gaan we doen door vanaf januari elke maand één gewoonte centraal te 
stellen. We starten in januari met gewoonte 1: Wees proactief 
 

GEWOONTE  1:  WEES PROACTIEF   
“Je wordt beïnvloed door je genen, je opvoeding en je  
omgeving – maar je wordt er niet door bepaald”. (Stephen 
Covey)   
 
Aan sommige dingen kun je echt niks veranderen, dat liggen 
buiten jouw mogelijkheden.  Wij noemen dat: buiten onze cirkel 
van invloed.   
Focus dus vooral op dingen die wél mogelijk zijn!   
Bijvoorbeeld:  
denk na over welke keuzemogelijkheden je wél hebt.  Soms  
moeten dingen gewoon; maar je kan nog altijd wel kiezen hóe.   
 
Als iets niet lukt kun je:   
- boos worden    
- heel hard gaan huilen   
- een ander de schuld geven   
- niets doen en hopen dat alles vanzelf beter wordt   
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Deze oplossingen, die eigenlijk helemaal niets oplossen, noemen we reactief zijn. Je schiet er geen 
fluit mee op, soms wordt het zelfs alleen maar erger……  Een betere oplossing is: proactief denken en 
doen. Dat wil zeggen dat je éérst even de tijd neemt om na te denken en te zoeken naar goede 
oplossingen.    
 
Zoeken doe je door:    

 goed nadenken over welke manieren om te reageren of iets op te lossen er nog meer zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan wat de gevolgen zijn van wat ik kan gaan doen.   

 hulp te vragen; aan de leerkracht, aan een ander kind of aan je ouders   

 er over praten en uitleggen wat je moeilijk vindt, want niemand kan jouw gedachten lezen. 
Andere mensen hebben vaak goede ideeën om je te helpen om je probleem op te lossen.   

 
Proactief zijn is dus: even de tijd nemen om een echt goede manier te zoeken om je probleem op te 
lossen, of zelfs te voorkomen!   
 

Klik hier om te lezen hoe u de 7 gewoonten ook thuis kunt gebruiken. 

 

 
 

 

 

https://www.cps.nl/blog/2014/08/25/7-gewoontes-om-kinderen-balans-te-leren
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Maandplanning basisschool ‘n Esch 
Donderdag  21 december Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Kerstviering 17.00 – 19.00 uur 

Vrijdag 22 december Decoratiegroep ruimt de kerstversiering op 10.00 uur 
Start kerstvakantie om 12.00 uur 

Maandag 25 december Eerste Kerstdag 

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag 

Zondag 31 december Oudejaarsdag 

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag 
Wij wensen u allen een gezond en inspirerend 2018 toe! 

Zaterdag 6 januari Driekoningen 

Maandag  8 januari Eerste schooldag 2018 
8.15 uur koffie /thee voor ouder(s)/verzorger(s) 
Luizencontrole  
Schoonmaakavond om 19.00 uur 

Dinsdag 9 januari Juf Mirella jarig 

Woensdag 10 januari Informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen groep 
7 over het voortgezet onderwijs (uitnodiging volgt). 

Dinsdag  16 januari Vergadering Oudervereniging (zonder team)  

Zaterdag 20 januari H. Vormsel leerlingen groep 8 

Dinsdag 23 januari Open huis Twents Carmel College Denekamp 

Woensdag 24 januari Nationale voorleesdagen t/m 3 februari  

 

Nieuwe leerlingen 
Vanaf vrijdag 12 januari komen er drie nieuwe leerlingen bij ons op school. Nyome Franken zal 
starten in groep 1, Éowyn Franken in groep 3 en Faolan Franken in groep 4. Nyome, Éowyn en Faolan 
komen in de week na de kerstvakantie in Tilligte wonen. Op maandag 18 december hebben zij al 
kennis gemaakt met hun nieuwe groep. Wij heten Nyome, Éowyn en Faolan van harte welkom op 
onze school, en wensen ze een fijne tijd toe! 
 

Herhaalde oproep: niet te vroeg op school! 
De afgelopen tijd zien wij regelmatig dat er leerlingen zijn die al vóór 8.15 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. 
 

Overzicht hulpouders 
U heeft begin dit schooljaar via de mail een overzicht ontvangen waarop u kunt zien wanneer wij als 
school hulp van u als ouder(s)/verzorger(s) nodig hebben. Het is mooi om te zien dat veel ouders zich 
hebben opgegeven als hulp! De afgelopen weken zijn er nieuwe data bekend geworden, o.a. voor de 
EOL-excursies (Educatie op Locatie) waarbij wij het cultureel erfgoed in de directe omgeving van onze 
school bezoeken. Ook zijn er nieuwe data bekend voor culturele voorstellingen. In januari ontvangt u 
het overzicht nogmaals per mail. Wilt u zich opgeven bij Carla Groeneveld wanneer u ons kunt en wilt 
helpen bij de activiteiten in de 2e helft van dit schooljaar? Overigens inventariseert Carla vanuit de 
Oudervereniging alleen de hulp, voor specifieke vragen/wensen e.d. kunt u zich melden bij de leraren 
en/of de werkgroep waarover de vraag gaat. 
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Welkom in het nieuwe jaar….. 
Maandagmorgen 8 januari, de eerste lesdag na de kerstvakantie, staat er vanaf 8.15 uur koffie en 
thee voor u als ouder(s)/verzorger(s) klaar in de hal. Graag openen wij samen met u op deze manier 
het nieuwe jaar. Het samen openen van het jaar past vanuit onze visie in een Positief Pedagogisch 
Klimaat. Om 8.30 uur zullen wij vervolgens met de leerlingen 2018 starten in de groepen. 
 

Aftrap gewoonten van Stephen Covey 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen stellen we vanaf januari 2018 elke maand een gewoonte van 
Stephen Covey centraal met de leerlingen. In januari zal de gewoonte ‘Wees Proactief!’ worden 
geïntroduceerd. We nodigen u van harte uit om bij de aftrap aanwezig te zijn, op maandag 8 januari 
om 8.30 uur in de speelzaal van onze school (aansluitend aan het koffiemoment).  
 
Afgelopen tijd hebben wij op school al veel mooie voorbeelden gezien van proactief gedrag. We zien 
leerlingen die op eigen initiatief naar ons toe komen om te vragen of er muziek en een 
muziekinstallatie klaargezet moet worden voor de binnenkomst van Sinterklaas, de Kerstviering enz. 
Ook zien we leerlingen die alvast de tafels uit elkaar gezet hebben na een pauze, omdat ze op de 
dagplanning hebben gezien dat er na de pauze een toets gepland is. De leerlingenraad heeft het 
‘fietsenprobleem’ in de fietsenstalling proactief benaderd; in plaats van een grotere fietsenstalling 
hebben zij gezocht naar een oplossing (de bekende groene kaarten) waarbij de fietsen recht in de 
fietsenstalling gezet worden waardoor er geen ruimtegebrek meer is. Ook heeft de leerlingenraad 
proactief gedacht door voor te stellen om rubberen straatvoetballen aan te schaffen, in plaats van de 
leren ballen die steeds zijn aangeschaft en snel kapot gaat op de tegels van de speelplaats. Al met al 
zien we dus al veel mooie voorbeelden van proactief gedrag! 
 

Decoratiegroep 
Wat mooi om te zien dat er ruim 10 ouders waren die de decoratiegroep vrijdag 8 december hebben 
geholpen om de school in Kerstsfeer te brengen! Vrijdag 22 december ruimt de decoratiegroep 
vanaf 10.00 uur alle Kerstversiering weer op. U bent van harte welkom om te komen helpen.  
 

Nationale Voorleesdagen 2018 

Vanaf woensdag 24 januari zullen we aandacht besteden aan de Nationale Voorleesdagen. In elke 
groep zullen voorleesactiviteiten centraal staan. We willen hierbij stilstaan bij het belang van 
voorlezen. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en leesattitude. 
Het effect is nog groter als de voorlezer vragen stelt over het verhaal of andere voorleestechnieken 
gebruikt. Mocht u meer informatie willen dan kunt u dit vinden op www.nationalevoorleesdagen.nl . 
 

Leerorkest in groep 5-6 
Muziekdocenten van Da Capo Dinkelland zijn op maandag 4 december van start gegaan met een 
project in het kader van muziekonderwijs voor de kinderen in groep 5/6. In 10 lessen maken de 
kinderen kennis met breed muziekonderwijs op verschillende instrumenten (viool, keyboard, 
trompet, klarinet, gitaar en saxofoon). De eerste 3 lessen zijn oriëntatielessen waarin de leerlingen 
kennis maken met Algemene Muzikale Vorming, Pop/Klassiek en Harmonie/Fanfare. Daarna begint 
iedere groep met instrumentlessen. Tussendoor volgt nog 2 keer een gezamenlijk leerorkest waarbij 
het samenspelen wordt geleerd. 
 
Op maandagmorgen 12 maart vindt de einduitvoering in de vorm van een echt concert plaats van het 
leerorkest. Een uitnodiging en verdere informatie hiervoor volgt nog. Samen met de muziekdocenten 
van Da Capo laten de leerlingen dan horen wat ze allemaal hebben geleerd in de 10 weken. 
 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
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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. De notulen (getypt door Pien 
Hemmelder uit de leerlingenraad) 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.  
 
Vorige vergadering: Kars mailt meester Peter nog informatie over het volleybalnet en de 
prullenbakken staan ook nog niet altijd buiten maar de leerlingenraad spreekt met elkaar af dat Kars 
op maandag de prullenbakken buiten zet en Sem op dinsdag en Juup op woensdag en Pien op 
donderdag en Kars weer op vrijdag en we hangen ook geen kaartjes meer aan de fietsen omdat ze nu 
goed staan. 
Punten uit groep 5/6: veel kinderen willen graag een trampoline op het schoolplein maar dat lukt 
helaas niet omdat het niet veilig is en er is ook geen plaats voor. 
Punten uit groep 7/8: We hoeven onze fietsen niet meer andersom te zetten en we gaan ook niet 
meer met de skelter naar school behalve op de laatste schooldag mag je wel met de skelter en de 
skeelers naar school maar je mag niet met een hoverboard of zo naar school want dat gaat te snel. 
Sinterklaas: sinterklaas en de zwarte pieten kwamen 5 december op school en die waren wel best lief 
maar ze waren ook wel best druk en daarom konden ze niet zolang in groep 5/6 blijven en ze konden 
in groep 7/8 de pepernoten nog wel iets eerlijker verdelen. 
Kerst: we gaan met kerst afwisselen met de activiteiten zoals kerstwandeling en kerstmusical en 
kerstbuffet dat gaat meester Peter overleggen met de werkgroep kerst.   
Carnaval: de leerlingenraad gaat in de gaten houden dat de kleuters een makkelijk liedje krijgen en 
groep 7/8 een iets moeilijker liedje krijgen omdat het anders niet zo eerlijk is. 
Gymzaal: Eer komt nog misschien langere gymtijd maar dan krijgen we misschien ook nog wel werk 
mee naar huis als dat kan en er komen misschien ook nog een paar handballen van juf Patricia. 
 

Sinterklaas 
Maandag 5 december heeft Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten een bezoek gebracht aan onze school. 
Het was mooi om te zien hoe de leerlingenraad, bestaande uit Kars Gelevert (voorzitter uit groep 8), 
Sem Gerwers (groep 7), Pien Hemmelder (groep 6) en Juup Arends (groep 5), Sinterklaas welkom 
geheten hebben. Het was een gezellige morgen. Sinterklaas heeft de groepen op onze school bezocht 
en cadeautjes uitgedeeld. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben prachtige surprises en gedichten 
gemaakt voor elkaar. Deze zijn voorafgaand aan de Sinterklaasviering tentoongesteld in de hal. De 
foto’s van deze gezellige dag zijn geplaatst op onze website; www.esch-tilligte.nl.  
 

Nieuws uit groep 1-2 
Na de kerstvakantie starten wij in onze groep met het thema “Winter”. De eerste 
sneeuw is ondertussen gevallen en voor de leerlingen zou nogmaals een pak sneeuw 
natuurlijk gewéldig zijn. 
We beginnen met ‘Tante Truus’ die het ‘zo koud’ heeft en met een sjaal en een paar 
schaatsen om, de klas binnenkomt. Het heeft bij haar gesneeuwd en er ligt ook al ijs. 
Het zou leuk zijn om ook vanuit ervaringen van leerlingen zélf hier op in te gaan.  
Mocht u al een foto hebben gemaakt van uw kind, terwijl hij/zij in  
de sneeuw, of op een ijsbaantje, aan het spelen is/was, dan zou het  
erg leuk zijn om deze aan het begin van het nieuwe schooljaar mee te  
geven naar school.  
We hangen deze foto’s dan op, zodat ze elkaar hierover kunnen vertellen.  
Ook ander aanschouwelijk materiaal, zoals oude schaatsen van vroeger, zijn 
van harte welkom.  

http://www.esch-tilligte.nl/
http://www.esch-tilligte.nl/
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Carnaval 2018 
Het duurt nog even voordat het Carnaval is, maar de werkgroep Carnaval is alweer druk bezig met de 
voorbereidingen van dit feest. De verkiezingen voor de Klein Hertog, Klein Hertogin en Sik zullen na 
de kerstvakantie plaatsvinden. De leerlingen krijgen de vrijdag na de kerstvakantie een brief mee met 
een informatie en een aanmeldstrookje voor de verkiezingen. De verkiezingen sluiten aan bij het 
thema ‘Jezelf presenteren’ uit de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. 
 

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 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een prettige kerst toe en 

alvast een inspirerend 2018! 
 


