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

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

 

Gewoonten van Stephen Covey 

Vanaf januari 2018 stellen wij elke maand een gewoonte van Stephen Covey centraal met de 
leerlingen. In februari  zal de gewoonte ‘Begin met het einddoel voor ogen’ worden geïntroduceerd.  
 
GEWOONTE  2:  BEGIN MET HET EINDDOEL VOOR OGEN   
“Leid je leven zelf, of iemand anders zal je leven leiden”. (Stephen Covey)   
  
Wat vind je belangrijk in je leven? Wat wil je dat mensen over je zeggen als je dood gaat? Bepalen 
anderen en mijn agenda hoe ik mijn leven inricht, of kan ik eigen keuzes maken?  
Als je weet wát je wilt leren, kunnen, maken of begrijpen heb je een doel.  Je weet dan wat je wilt 
bereiken, waar je naar toe wilt: je doel. Dan moet je op zoek gaan naar een goede weg om bij dat 
doel te komen.    
 
Je moet dan dus een plan maken:  

- wat heb ik nodig?  

- wie heb ik nodig?  

- hoe ga ik dat doel bereiken?  

- wanneer wil ik dat het klaar is?  

- wat kan verhinderen dat ik mijn doel bereik?  

Als je deze stapjes volgt  is de kans dat je bij het doel 
aankomt en dus begrijpt, kunt of snapt wat je wilde, veel 
groter.  Dat is leuk, iets om trots op en blij mee te zijn. 
 
De gewoonte ‘Het einddoel voor ogen hebben’ gaat vooral over doelen stellen. Dat kan op 
groepsniveau, gezinsniveau, maar ook op individueel niveau. Stel concrete en haalbare doelen. 
Spreek af wat de beloning is als je doel gehaald is en laat uw kind succeservaringen meemaken. 
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Uitnodiging avond Digitale Geletterdheid  

 
 

M-afname toetsen Cito Leerlingvolgsysteem  
Deze weken worden de M-toetsen van cito afgenomen voor de verschillende onderdelen van taal, 
lezen en rekenen. Deze resultaten worden tijdens de groepsbespreking besproken en aangevuld met 
de verkregen informatie over de leerlingen middels observaties van de leraren, methodetoetsen, en 
diagnostische gesprekken hetgeen resulteert in het opstellen van groepsplannen zodat een passend 
aanbod kan worden afgestemd. 

Maandplanning basisschool ‘n Baoken 
Donderdag 8 februari Voorstelling ‘Kind onder Vuur’. Groep 6/7/8. 

Vrijdag  9 februari Carnaval op school! Kiezelgala bij Max om 13:30uur 

Maandag 12 februari Rosenmontag. Alle leerlingen vrij. 

Dinsdag  13 februari Luizencontrole 

Woensdag 14 februari Aswoensdag. Valentijnsdag. Rapport mee. 

Donderdag 15 februari Leerlingenraad 

Maandag  19 februari Studiedag. Alle leerlingen vrij. 

Woensdag  21 februari Adviesgesprekken groep 8 + Ouder-kind-leerkracht gesprekken 

Donderdag  22 februari Ouder-kind-leerkracht gesprekken 

Vrijdag  23 februari Excursie Singraven. Groep 6/7/8. 

Zaterdag 24 februari Voorjaarsvakantie t/m 2 maart 

Graag rechtstreeks aanmelden via  
professionalisering@konot.nl of 
bellen met 0541-580350 
 

mailto:professionalisering@konot.nl
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Nieuwe opzet 10 minuten gesprekken februari 
Op woensdag 14 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar. Op de 
jaarkalender die u aan het begin van dit schooljaar van ons hebt ontvangen, staat vermeld dat de 
rapportgesprekken plaatsvinden in week 8. 
 
Begin dit schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de gedachte om leerlingen mee te laten gaan 
naar de oudergesprekken n.a.v. het rapport. Wij vinden het belangrijk om mét leerlingen te praten, 
en niet alleen óver leerlingen. We verwachten daarom bij de komende 10 minutengesprekken dat 
de leerlingen van groep 5 t/m 8 meekomen naar het gesprek n.a.v. hun eigen rapport. Op deze 
manier maken wij leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en doen wij een beroep op de pro-
activiteit en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf. Wij vinden het niet wenselijk dat leerlingen laat 
op de avond nog naar school komen voor de gesprekken. Daarom zullen de gesprekken voor het 
grootste deel op de middagen gepland worden. Los van dit gesprek kunt u natuurlijk altijd 
aankloppen bij de leerkracht om iets te bespreken zonder dat uw kind erbij is. Omgekeerd zal de 
leerkracht dat ook doen als het nodig wordt gevonden.  
 
Op maandag 19 februari is er een studiedag gepland, waardoor de gesprekken niet gepland kunnen 
worden op deze middag. De gesprekken vinden plaats op: 
Woensdag 21 februari en donderdag 22 februari tussen 15.00 uur en 19.00 uur.  
Op korte termijn ontvangt u de planning van de gesprekken.  
Naast een persoonlijke uitnodiging zult u ook een overzicht ontvangen van alle gesprekken van de 
groep zodat er eventueel in onderling overleg kan worden geruild. Indien u ruilt, graag even 
aangeven bij de groepsleerkracht. 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen  
Woensdag 7 maart kunt u uw kind aanmelden voor onze basisschool. Dit kan overdag tussen 08.00 
uur en 15.00 uur en ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kinderen die voor 1 oktober 2019 vier jaar 
worden kunnen worden aangemeld. De meeste ouder(s)/verzorger(s) die een kind in deze 
leeftijdscategorie hebben, krijgen bericht van de gemeente Dinkelland. Het aanmeldingsformulier 
dat u van de gemeente ontvangt kunt u dan ingevuld meenemen op 7 maart. Denkt u aan een kopie 
van een geldig legitimatiedocument waarop het burgerservicenummer van uw kind staat (ID 
kaart/paspoort). Hebt u of iemand in uw omgeving die geen bericht van de gemeente heeft gehad en 
u (of iemand in uw omgeving) wilt toch een leerling aanmelden, kom dan gerust die dag naar school 
om uw kind op te geven. U kunt gerust contact opnemen voor meer informatie over onze school. 
 

Oproep werkgroep vormsel 
Wij, (Susan Broekhuis, Gaby Groeneveld, Karin Weusthof en Brenda Fox), zijn al heel wat jaren actief 
in de werkgroep Vormsel binnen de ATOL. Met ingang van komend schooljaar (2018-2019) willen we 
deze werkzaamheden overdragen aan nieuwe ouders. We zijn daarom op zoek naar 2 ouders die 
namens Ootmarsum en 2 ouders die namens Lattrop in de werkgroep komen. Een schooljaar later 
(2019-2020)  zoeken we ook iemand in Tilligte en Agelo. 
De werkzaamheden zullen bestaan uit bijvoorbeeld: regelen van vervoer, stukje opzetten voor 
parochieblaadje, communicatie met de ouders van de Vormelingen en de gastouders, materialen 
verzamelen en verdelen, fotograaf en filmer regelen, aanwezig zijn tijdens informatie-avonden, 
kerkbezoeken, oefenen en natuurlijk tijdens de Vormselviering.  
Alle overig zaken, zoals het maken van het boekje, worden door Lumen Christie geregeld. 
Mocht u belangstelling hiervoor hebben of hier meer over willen weten, neem dan gerust contact op 
met Karin (weusthofkarin@gmail.com) of Susan (susanbroekhuis@gmail.com). 
 
Werkgroep Vormsel ATOL. 
 

mailto:weusthofkarin@gmail.com
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Carnaval 2018 
Schoolprins en adjudant. Op vrijdag 12 januari werden de neven Dirk en Jurre Stevelink gekozen tot 

Prins en Adjudant. Samen maken ze er een keigaaf carnavalsjaar van met hun motto: ‘Met dizze 
twee jongs van Wiegert veurop, steet ’n Baoken op zien kop!!’ 
Carnavalsochtend. Op vrijdag 9 februari proberen we al een beetje in de stemming te komen door de 
ochtend in de carnavalssfeer onder te dompelen. De bovenbouw leerlingen begeleiden oud-
Hollandse spelletjes maar de kinderen beginnen de ochtend natuurlijk met een spetterende 
modeshow om hun carnavalskleding flink te kunnen showen! Om 12uur zijn de kinderen vrij. 
Kiezelgala. Vrijdagmiddag vindt het Kiezelgala plaats in de residentie van de Keistenen: Café-
restaurant Max Groot Agelo. Aanvang 13:30uur.  
We proberen u weer een afwisselend programma voor te schotelen. Na het gala kunt u aansluiten bij 
de carnavalsstoet. Na de optocht is iedereen wederom van harte welkom bij de residentie. 
Optredens. Veel kinderen hebben zich al ingeschreven voor een optreden. Er zijn groepsoptredens , 
maar daarnaast mogen de leerlingen zich ook inschrijven voor een ‘eigen’ optreden. De opgavelijst 
hangt nog in de gang, de inschrijving sluit vrijdag 2 februari. Maandag 5 februari moet de muziek 
(CD/titel van YouTube/USB-stick; graag voorzien van naam en titel van het nummer) bij juf Lianne 
ingeleverd worden. 
Veiligheid. Tip: Buiten spelen na de carnavalsoptocht? Naar de speelplaats! Dat is wel zo veilig. 

 

Bijlage nieuwsbrief 
Als bijlage is een uitnodiging voor het kindercarnaval meegestuurd. 

 

 

Wij hopen u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Mede namens het team van basisschool ‘n Baoken, 

George in het Veld en Francy Wilthuis 

 


