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

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

 

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 Baoken 
Woensdag 1 november Allerheiligen 

Donderdag 2 november Allerzielen 
Excursie groep 6/7/8 naar voorlichting VOMOL in Albergen 

Vrijdag  3 november Koale Kermis. Alle leerlingen vrij 

Vrijdag  10 november Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

Zaterdag 11 november Tuingroep 3 en 1 

Donderdag 16 november Kloosterdag groep 8 

Vrijdag 17 november Start week van de mediawijsheid (t/m 24 nov.) 

Zaterdag  18 november Oud papier 

Maandag  20 november Voorleeskampioenschappen 
Internationale dag voor de rechten van het kind 

Woensdag  22 november Oudervereniging 

Dinsdag 28 november Groep 8 vormelingen kennismakingsgesprek met vicaris 
Cornelissen, 19.30u in de kerk 

Zondag 30 november Schoen zetten 

 

Stagiaires 
In de nieuwsbrief van oktober stonden onze stagiaires al vermeld.  

Naam Groep en dag Opleiding 

Juf Esmée Aalders Groep 1/2, do en vr 1e-jaars Pabostudent 

Meester Wout Potijk Groep 3/4/5, do en vr 1e-jaars Pabostudent 

 
Zij willen zichzelf nog even voorstellen: 
 
Mijn naam is Wout Potijk, ik ben 20 jaar en woon in Lattrop. In mijn vrije tijd voetbal ik graag en speel 
ik bij Dtc'07. Ik ben een eerstejaars pabo student en loop dit eerste half jaar stage in groep 3-4-5.  
 
Hallo ik ben Esmée Aalders, 17 jaar oud en ik kom uit Oldenzaal. 
Ik zit in het eerste jaar van de pabo en dit jaar loop ik stage op jullie basisschool ’n Baoken. 
Ik zal sowieso het eerste halve schooljaar stage lopen in de groep 1/2 en ik heb er veel zin in. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fotokoch.nl/
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Leerlingenraad 
 
Onze eerste vergadering van de leerlingenraad. Vrijdag 6 
oktober werd de eerste vergadering officieel geopend met 
de hamer.  
Er zijn een paar ideeën besproken zoals: Meer doen voor het 
Goede Doel. Sylva wil graag een Pepernotenactie beginnen 
voor een weeshuis in Skri Lanka (hier krijgt u nog meer 
informatie over).  
Maar we willen ook voor groep 3 t/m 8 de vrijdagmiddag 
weer omtoveren tot knutsel- en kookmiddag. Dit gaan we de 
volgende vergadering weer bespreken. 
Wij willen graag een leuk en leerzaam schooljaar voor iedereen maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Leerlingenraad: Sylke, Sylva, Hidde en Mendy. 

 

Voorleeskampioenschappen 
 

 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne. 
In week 45 en 46 vinden de voorrondes van de voorleeswedstrijd plaats. Leerlingen van groep 6 t/m 
8 kunnen mee strijden om voorleeskampioen van ’n Baoken te worden. Kinderen die het leuk vinden 
mogen meedoen. In de klas worden de afspraken en spelregels uitgelegd. Vrijdag 17 november is dan 
de finale van de voorleeswedstrijd. 
De winnaar van ’n Baoken wordt aangemeld voor de vervolgrondes. 
De schoolkampioen vertegenwoordigt de school in februari/maart in de lokale en regionale 
vervolgrondes die de bibliotheken organiseren. Voor de regionale winnaars volgt de provinciale 
finale in april. 
 

Sinterklaas 
 

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 18 november 2017 

en dat zal zijn in Nederland in de stad Dokkum. Een stad in Friesland. 

We hebben begrepen dat 30 november er wel eens een Piet in de buurt van 

’n Baoken zal kunnen zijn.. 
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Week van de Mediawijsheid 
Ook dit schooljaar nemen wij deel aan de week van de 
Mediawijsheid (17 november t/m 24 november). In groep 
6/7/8 doen wij mee aan Mediamasters. 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.  
 

 

Excursie groep 6/7/8 
Op donderdag 2 november gaat groep 6/7/8 op excursie naar een voorlichting in Albergen van de 

VOMOL. VOMOL  staat voor ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’. 
VOMOL is een educatieprogramma voor kinderen van groep 7&8 van basisscholen, die vaak in 
aanraking komen met opvallend landbouwverkeer.  
 

Handbaltoernooi 
Juf Patricia Kroeze, onze vakleraar bewegingsonderwijs, heeft voor de scholen van 
onderwijsgemeenschap atol een handbaltoernooi georganiseerd. Op donderdag 19 oktober hebben 
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! 
 

 

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne herfstvakantie, 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van basisschool ’n Baoken, 

 

George in het Veld 

Francy Wilthuis 

 

 

 


