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

onderwijsgemeenschap atol (Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop) 

 

Tot slot…… 
Er is weer een schooljaar voorbij. We hebben veel geleerd en beleefd met elkaar. Nieuwe 
kinderen en collega's hebben we verwelkomd en we hebben ook van een aantal afscheid 
genomen.  
 
Juf Rosalien Krabbe op de Meander heeft haar sleutel na 45 jaar ingeleverd. Met gemengde 
gevoelens; ze zal het onderwijs en alles wat daarbij hoort echt wel missen, maar ze heeft ook 
al weer volop plannen voor de vrijgekomen tijd. Meester Peter van Oene verlaat 'n Esch en 
gaat als directeur werken op de Troubadour in Glanebrug. Daarnaast zijn er LIO-ers die hun 
jaar bij atol afgesloten hebben (Tess Wilms, Iris ter Beke, Anneke van Mook en Jorieke 
Schuttevaar) en invallers die we volgend jaar niet meer in ons midden hebben (Job Bruns 
en Jonne Bosch). Sophie Kamphuis blijft binnen Konot werken in de invalpool en Anouk 
Blokhuis gaat langdurig invallen op 't Kampke. Dide Egberink gaat volledig op 'n Baoken 
werken. 
 
Ineke Leferink heeft tien jaren als onderwijsassistent verschillende kinderen begeleid binnen 
atol, zij heeft komend schooljaar een nieuwe baan in Tubbergen op de Wiekslag. Dan is er 
nog Marjolein Heck, zij was onderwijsassistent op 't Kampke en gaat in Oldenzaal op de 
Franciscus werken. 
Als opleidingsschool hebben we binnen atol veel stagiaires gehad, hiervan is 2 weken 
geleden al afscheid genomen. Hen zien we wellicht in de toekomst nog terug. 
 
Naast afscheid van medewerkers is er natuurlijk ook uitgebreid afscheid genomen van de zes 
groepen 8 die we binnen atol hebben. Allen hebben ze een geweldige afscheidsavond gehad, 
met als hoogtepunt natuurlijk de musical. Zij vliegen uit naar het VO, spannende tijden voor 
ze... 
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Wat was het warm de laatste weken (maanden eigenlijk al). Dat maakt dat we al een beetje 
in de vakantiestemming kwamen en dat concentreren op werk en taak toch steeds iets 
lastiger werd. De vakantie is dan ook erg welkom. Even niks, hoofd en lijf rust en 
ontspanning geven. De batterij opladen en volgend schooljaar gezond en fris weer kunnen 
starten. 
Ouders, dank voor de samenwerking het afgelopen jaar. Fijn dat we op elkaar mochten 
vertrouwen en dank voor jullie inzet en hulp. 
Een heel fijne vakantie voor jullie allen en graag tot ziens in september. 
 
Groet, 
George in het Veld en Francy Wilthuis. 

Data basisschool 'n Baoken 
Maandag   3 september  Eerste schooldag  

Luizencontrole  

Woensdag 5 september  9.00 uur openingsviering ; hapjesbuffet 

Maandag  10 september  Informatie avond vormsel  

Dinsdag   11 september  Schoolfotograaf  

Dinsdag  18 september  Prinsjesdag  

Donderdag  20 september  Studiedag, leerlingen 12.00 uur vrij!  

Woensdag  26 september  Start kinderpostzegelactie groep 7-8  

Donderdag 27 september Studiedag ’n Baoken, alle leerlingen vrij! 

Vrijdag  28 september  Studiedag, alle leerlingen vrij!  

 

Start schooljaar 2017/2018  
Het nieuwe schooljaar start met activiteiten waarmee we willen zorgen voor een positief 
pedagogisch klimaat. We gaan samen beginnen aan een nieuw schooljaar. Om de 
verbondenheid van leerlingen, team en ouder(s)/verzorger(s) hierin te onderstrepen vieren 
we samen de nieuwe start. We willen vanuit onze verbondenheid samen een 
schoolgemeenschap zijn. Kleinschaligheid is onze kracht. Maandag 3 september zal er ’s 
morgensvroeg bij het brengen van uw kind(eren) op de eerste schooldag van het nieuwe 
schooljaar koffie/thee voor de ouder(s)/verzorgers(s) klaar staan. 
Vanwege het doorslaande succes van het hapjesbuffet van afgelopen schooljaar, houden we 
woensdag 5 september wederom deze high tea in plaats van de lunch. (Per gezin ca. 9 
hapjes)  
 

Gymmen met Beweegwijs 
Het is gebruikelijk dat kinderen op de basisschool 2 x per week een gymles hebben. Tot nu 
toe gaan de kinderen op dinsdag en op donderdagmiddag met de bus naar Ootmarsum en 
gymmen ze daar 45 minuten in de Schalm. Dit kost relatief veel tijd door het vervoer, tijd die 
we niet aan andere lessen kunnen besteden. 
In schooljaar 2018-2019 gaan we het daarom anders doen. De kinderen gaan op dinsdag nog 
naar de Schalm (hier gymmen ze dan een uur i.p.v. 45 minuten) en op donderdagmiddag 
gaan alle kinderen buiten gymmen. Om dit goed vorm te geven hebben we de begeleiding 
ingeschakeld van Beweegwijs. De sportcoach van Beweegwijs gaat vanuit de leerlijn 
bewegingsonderwijs kijken welke lessen van binnen nu buiten gegeven kunnen worden en 
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helpt ons dit schooljaar bij de concrete uitvoering. Deze manier van lesgeven past ook goed 
bij onze visie op toekomstgericht onderwijs; we willen meer buiten leren, omdat we dat 
leerzaam en gezond vinden in een tijd dat we (te) veel binnen zitten. 
Uiteraard gaan we dit evalueren, tussendoor en na een jaar. We hebben er zin in. Kijk voor 
meer informatie over Beweegwijs op www.beweegwijs.nl  
 

Stagiaires 
In het nieuwe schooljaar komen er twee derdejaars stagiaires. We verwelkomen Emma 

Kuilder, zij komt in groep 6/7/8 en Jet Huitink, zij gaat naar groep 0/1/2. We wensen hen 

veel plezier en succes. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. 

We nemen afscheid van.. 
Juf Tess gaat ons verlaten. Ze heeft haar diploma op zak en is reeds aangenomen bij Stichting 

TOF in de A pool. We gaan haar natuurlijk missen maar wensen haar bovenal heel veel 

succes en geluk met haar nieuwe baan!  

Schoolkalender 2018-2019  

Ieder schooljaar krijgt uw kind aan het begin van het schooljaar de nieuwe schoolkalender 
mee naar huis. Dit zal dit jaar ook het geval zijn. Eind juli ontvangt ’n Baoken een digitale 
versie van de schoolkalender. Deze zullen wij u eind juli toesturen zodat u op tijd op de 
hoogte bent van eventuele studiedag of andere bijzonderheden.   

 
Dag Mendy, Dirk, David en Jurre! 
Voor de leerlingen uit groep 8 zit de basisschoolperiode erop. Op het moment dat u deze 
nieuwsbrief ontvangt is de musical opgevoerd en is er op een leuke manier afscheid 
genomen van de basisschool. Ongeveer 8 jaar geleden kwamen zij als kleuters bij ons op 
school en nu zijn ze startklaar voor het Voortgezet Onderwijs. Wij willen de leerlingen van 
groep 8 veel succes toewensen in de toekomst.  

 
Bedankt!  
Het schooljaar zit er weer op! Een schooljaar waar we met een goed gevoel op terug kijken. 
We zijn zeer ingenomen over de samenwerking met u, onze ouders. Wij willen u als 
ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor de hulp die u, op welke wijze dan ook, hebt getoond in 
het afgelopen schooljaar!   
 

 

Wij wensen u samen met uw kind(eren) een hele fijne 
en ontspannen zomervakantie! Op maandag 3 
september zien wij onze leerlingen en u graag terug 
op onze school!  

  
Met vriendelijke groet, mede namens het team  
Marieke uit het Broek 
Francy Wilthuis 
George in het Veld 

http://www.beweegwijs.nl/

