
samen kleurrijk ontwikkelen  //  nieuwsbrief januari 2018 

 

 

 

samen kleurrijk ontwikkelen 
nieuwsbrief januari 2018 

 

 

We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen in onze 

onderwijsgemeenschap (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


samen kleurrijk ontwikkelen  //  nieuwsbrief januari 2018 

Maandplanning basisschool ‘n Baoken 
Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag; allemaal de beste wensen voor 2018! 

Maandag  8 januari Eerste schooldag. Luizencontrole. 

Dinsdag 10 januari Ouderavond voortgezet onderwijs groepen 7. 

Vrijdag  12 januari Verkiezing school-carnavalshoogheden 

Zaterdag 13 januari Oud papier 

Maandag 15 januari Groep 6-7-8 naar Risk Factory 

Woensdag 17 januari Vergadering oudervereniging 20:00 uur 

Zaterdag 20 januari H. Vormsel groep 8 16:30 uur 

Maandag 22 januari Informatieavond Eerste Heilige Communie 

Dinsdag 23 januari Open Huis TCC (Locatie Denekamp) 

Woensdag  24 januari Nationale voorleesdagen (t/m 3 feb.) 

 

Nieuws van de leerlingenraad 
De pepernotenactie was een groot succes. Er is voor in totaal € 63,- aan pepernoten verkocht! 
Helemaal geweldig!! Er wordt ons nog verteld wat er met het geld gedaan is.  
Dank jullie wel voor alle moeite en steun vanuit de leerlingenraad voor dit goede doel! 
 
We zijn in december alle klassen rond geweest om te vragen hoe ze de verkiezing van de 
carnavalshoogheden wilden. De meerderheid was er voor om via lootjes te stemmen. Dan is de 
verrassing extra groot. 
 
Ons is gevraagd door de carnaval om mee te denken over een goed doel.   
De carnaval wil in januari een zaterdagochtend als ludieke actie auto's gaan wassen. Het thema van 
dit jaar is namelijk Carwash. Diegene die zijn auto laat wassen kan naar eigen invulling een bedrag 
doneren. 
Groep 6 t/m 8 gaat op een zaterdagochtend (13 of 20 januari, afhankelijk van het weer) een paar 
uurtjes te helpen met auto's wassen. Natuurlijk zullen er van de OR dan ook een aantal ouders 
aanwezig zijn en ook mensen van de carnaval om te helpen.  
 

Carnaval 2018 verkiezing  
Op vrijdag 12 januari wordt de schoolprins van ’n Baoken gekozen. 

Van de kinderen uit groep 8 doen we evenveel lootjes in een 

emmer. Iedereen trekt een lootje. De winnaar is de schoolprins 

(dit jaar geen vrouwelijke kandidaten) en de nummer 2 wordt de 

adjudant.. Spannend! 

 

Nationale voorleesdagen 
Van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari worden weer de Nationale 

voorleesdagen georganiseerd. Bij ons op school willen we weer extra 

aandacht besteden aan het (voor)lezen. Er zullen activiteiten zijn om het 

lezen te promoten en bevorderen. 
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Eerste Heilige Communie 
Denkt u aan het inleveren van het opgaveformulier? Dit geldt ook wanneer uw kind niet deelneemt 
aan de 1e H.C. De brief dient u in te leveren bij het parochiecentrum. 
Bijbehorende data: 

 De informatieavond en rondleiding in de kerk is op maandag 22 januari. 

 De presentatieviering is op zaterdag 3 maart. 18.00 uur. 

 De Viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 17 juni.  

 Afsluitende viering: zaterdag 14 juli. 

 Informatie over het goede doel. Joke van Bussel, van de Cliniclowns, zal op dinsdag 27 maart 
vertellen over het werk van de Cliniclowns. Dit vindt plaats in basisschool de Meander onder 
de gymtijd. 

 

Parochie Lumen Christi  
Op 20 januari 2018 gaan we vanuit parochie Lumen Christi met jongeren van 12 t/m 16 jaar naar het 
gevangenis museum in Veenhuizen; "Breek er eens uit" heet dit interessante programma. Van 
dichtbij kun je meemaken hoe het leven van een gevangene is tussen de muren van de gevangenis. 
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Kijk dan op onze website voor het aanmelden hiervoor. Je kunt je 
aanmelden via http://www.parochielumenchristi.nl 
 

Vieringen 
Gezinsviering 
Op zaterdag 6 januari om 18:00 uur   
is de eerste gezinsviering van het nieuwe jaar! 
Het thema van deze viering is  
“Drie koningen”. 
 
Tijdens deze viering staan we stil bij het verhaal van de drie koningen. 
Wie waren zij en waarom gingen zij op reis? 
En welke geschenken hadden zij bij zich? 
Tijdens deze viering gaat Christa Bolscher voor. Het kinderkoor zingt mooie liedjes. 
Graag tot ziens op zaterdag 6 januari! 
Werkgroep gezinsviering 
 
Kerstviering 
Graag nodigen wij jullie uit voor de kerstviering 
zondag 24 december om 17:00 uur 
Het thema van deze kerstviering is 
“Welkom kind van God”. 
Voor deze viering mogen jullie je eigen kerstkind uit de kerststal, je eigen kerstpop of je eigen 
kerstknuffel meenemen naar de kerk.  
Deze gaan we tijdens de viering, samen met het kerstkind van de kerk, in de kerststal leggen. Aan het 
eind van deze viering worden alle kerstkinderen gezegend door diaken Kerkhof Jonkman. Ook gaan we 
luisteren naar het kerstverhaal, zingen we kerstliederen en vieren we samen het kerstfeest. 
 
Graag tot 24 december!  
Werkgroep gezinsviering 
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bloggen.be/kleuternieuws/archief.php?ID%3D2657576&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=AFQjCNFUS7D2tD-DyUIywXNHJVcHWQenTA&ust=1443265187030385
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJg8napMfQAhUEIcAKHY8CB4MQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/287597126178562495/&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNFRkARNFFpbhrIAg_kIEJX0JXj-Hg&ust=1480279370893722
http://www.parochielumenchristi.nl/
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Wij hopen u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Wij wensen u fijne Kerstdagen 

en een voorspoedig 2018! 
 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het team van basisschool ‘n Baoken,  

 

George in het Veld 

Francy Wilthuis 


