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

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

 

AVG-wet 
In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gaan we als school 
zorgvuldig om met het verstrekken van persoonsgegevens.  U heeft voor de zomervakantie een 
toestemmingsformulier ontvangen waarop u aan heeft gegeven waarvoor u wel of geen 
toestemming geeft. De foto’s, bestanden, etc. die we versturen via Social Schools voldoen aan de 
wet. Mocht u deze foto’s zelf verder willen verspreiden ,dan valt dat onder uw eigen 
verantwoordelijkheid 
 
Onlangs kregen we meerdere verzoeken van ouders die graag willen beschikken over de klassenlijst 
van de groep met daarop de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle 
kinderen van de klas. U zult begrijpen dat we deze in het kader van de wet AVG niet meer mogen 
verstrekken.  
We wijzen u graag op de mogelijkheid om deze gegevens via Social Schools alsnog met alle ouders 
van de groep te delen. Wanneer u als ouder bij uw persoonlijke profiel van Social Schools de eigen 
gegevens invult, zijn deze voor alle ouders van de groep zichtbaar en kunt u gemakkelijk onderling 
contact leggen. U kunt bij dit profiel ook een eigen foto en/of  een foto van uw kind(eren) uploaden. 
Uiteraard is iedereen vrij om de gegevens wel of niet in te vullen en met elkaar te delen. 
 
Vrijwel alle ouders hebben op het toestemmingsformulier toestemming gegeven om foto’s en 
video’s te publiceren via ons communicatieplatform Social Schools. Dit omdat Social Schools een 
besloten platform is, dus alleen zichtbaar is voor de ouders van de groep. Enkele ouders hebben geen 
toestemming gegeven voor het publiceren van foto’s op Social Schools. Uiteraard respecteren we 
deze beslissing, maar mogelijk is het voor deze ouders onduidelijk dat het hier gaat om een besloten 
omgeving die alleen zichtbaar is voor de ouders van de eigen groep. Mocht u alsnog toestemming 
willen geven, laat dit dan z.s.m. weten aan de leerkracht(en) van uw kind. U wordt dan weer 
deelgenoot van leuke foto’s van uw kind(eren) die de leerkracht regelmatig maakt tijdens activiteiten 
in en buiten de klas. 
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Data basisschool ’n Baoken 
Woensdag 3 oktober Start Kinderboekenweek t/m 14 oktober 

Vergadering leerlingenraad 
Studiemiddag leerlingen om 12.00uur vrij 

Donderdag 4 oktober Dierendag 
Uitstapje Erve Broam 

Maandag 8 oktober Schoolfotograaf 
Jaarvergadering oudervereniging. Informatie over 
‘Beweegwijs’ 

Woensdag  10 oktober Ontruimingsoefening 
Oudervertelmiddag/avond 

Zaterdag 13 oktober Tuingroep 2 

Dinsdag  16 oktober Handbaltoernooi groep 5&6 

Woensdag 17 oktober Juf Marja jarig 

Donderdag 18 oktober Handbaltoernooi groep 7&8 
Oudervertelmiddag/avond 

Vrijdag  19 oktober Herfstwandeling groep 1&2 

Maandag 22 oktober Herfstvakantie t/m 28 oktober 

Zondag 28 oktober Wintertijd 

Maandag  29 oktober Luizencontrole 

Dinsdag  30 oktober Vormselbijeenkomst 19.00uur met ouders in de kerk. 

 

Stagiaires 
Even voorstellen.. Ik ben Emma Kuilder en ben een derdejaars pabo student 
op het Saxion. Ik kom uit Enschede en woon nu in Oldenzaal samen met mijn 
vriend Dirk. Op de donderdag en vrijdagochtend ben ik te vinden in groep 
6/7/8. Vrijdagmiddag zijn Jet en ik op de Meander aan het werk voor 
schoolopdrachten. In het derde jaar loop je een half jaar stage en het tweede 
halfjaar ga je een minor doen. Dit betekent dat wij tot ongeveer eind januari 
op ’n Baoken zijn. 
 
In mijn eerste jaar heb ik stagegelopen in groepen 1/2 en groep 4. In het 

tweede jaar in groep 3/4/5 en groep 6. In deze groepen zaten minimaal 25 leerlingen, basisschool ’n 
Baoken is dus voor mij een nieuwe ervaring. ’n Baoken lijkt mij een gezellige en hechte basisschool. Ik 
heb zin in aankomend schooljaar. Mocht je nog meer willen weten over mij, loop dan gerust een keer 
binnen. 

 
Hoi allemaal! Mijn naam is Jet Huitink. Ik ben 21 jaar, woonachtig in Oldenzaal en 
derdejaars studente aan de Pabo. Ik zal tot aan februari iedere donderdag en 
vrijdagochtend te vinden zijn in de onderbouw. In mijn vooropleiding, eerste- en 
tweede leerjaar heb ik in groep 1, 1/2, 2, 3, 4, 5/6 en 7 stage mogen lopen op 
verschillende basisscholen in Oldenzaal, Borne en Hengelo. Ik zie het als een 
uitdaging om kinderen op een actieve en plezierige manier iets leren waarbij ze 
moeten samenwerken.  
Ik vind het een bijzondere ervaring om stage te mogen lopen op basisschool ’n 
Baoken. Ik voel me welkom en heb er dan ook zin in om er een plezierige tijd van 

te maken! 
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Start Kinderpostzegelactie groep 7 en 8 
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten 
duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om 
postzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De 
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Afgelopen woensdag 26 
september is de Kinderpostzegelactie weer gestart. De leerlingen komen één dezer dagen langs de 
deur, of zijn al langs geweest, om voor het goede doel Kinderpostzegels te verkopen. 

 

Oudervertelavond/middag 
Voor de herfstvakantie vinden de oudervertelmiddagen/avonden weer plaats. Dit keer op woensdag 
10 en donderdag 18 oktober. U ontvangt net als vorig jaar de vragenlijst als papieren versie. Wilt u 
deze ingevuld meenemen tijdens het gesprek? 

 

Leerlingenraad 
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn achter de rug. Ook deze keer kon iedere leerling van 
groep 5 t/m 8 zich kandidaat stellen. Hiervoor hadden de kinderen 
prachtige sollicitatiebrieven geschreven met daarin hun motivatie en 
eventuele plannen voor ‘n Baoken. We lazen verfrissende en originele 
ideeën en goede betogen waarom zij in de leerlingenraad zouden 
moeten komen. Vervolgens hebben alle leerkrachten zich gebogen 
over deze brieven en een keuze gemaakt. Dit was een behoorlijk 
pittige klus! Na rijp beraad mogen we de volgende leerlingen van harte 
feliciteren met hun verkiezing: (van groep 5 t/m 8) Lars Lansink, Hinke 
Scholten Linde, Julia Heisterkamp en Imke Hulsmeijers.  
De eerste vergadering van de leerlingenraad staat woensdag 3 oktober 
op de planning. Maar aangezien deze raad bruist van de ideeën, 
hebben we al een vroegtijdig overlegmoment moeten inlassen. Dat 
resulteerde in het volgende plan: 
 
Hallo allemaal, 

 

Zoals jullie weten is donderdag 4 oktober Dierendag. Wij als 
leerlingenraad hebben iets bedacht om de dieren deze 
speciale dag een beetje extra aandacht te geven. Alle 
kinderen mogen een dierenknuffel mee naar school. Maar 
daarnaast gaan we deze dag ook naar Erve Broam, daar 
krijgen alle kinderen van school een rondleiding! Ze mogen zelf ook nog een nepkoe melken.  
We zouden het fijn vinden als de kinderen van groep 4 t/m 8 een fiets meenemen en een 
veiligheidshesje. Kinderen van groep 3 die heel graag willen fietsen mogen dat ook. De 
kinderen van groep 1 en 2 kunnen ook met de auto die zal klaarstaan. 
Alles vindt plaats onder schooltijd, de kinderen zijn op tijd weer terug voor de lunch. 
 

Als afsluiting gaan we een wedstrijd organiseren, maar wat dat is, is 
nog een verrassing! 
Met vriendelijke groet, 
De Leerlingenraad 

Imke Hulsmeijers, Julia Heisterkamp, Hinke Scholten Linde en Lars 
Lansink 
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Kinderboekenweek 
De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 
oktober 2018 met als thema vriendschap en het motto is Kom erbij! 
BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten 
van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. 
Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige 
momenten van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel 
van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je gepest 
wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap 
kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en 

geslacht heen. ‘Kom erbij!’ is ook het themalied van Kinderen voor Kinderen voor de 
Kinderboekenweek 2018. Het liedje gaat over vriendschap, want ook al is iedereen anders, we horen 
er allemaal bij!  
We openen de Kinderboekenweek gezamenlijk op woensdag 3 oktober. 

 

Schoolfotograaf 
Maandag 8 oktober komt de schoolfotograaf op 'n Baoken. Er worden groepsfoto’s en individuele 
foto’s van de leerlingen gemaakt. Ook wordt er alvast een afscheidsfoto van groep 8 
genomen. Daarnaast is er de mogelijkheid om met oudere en jongere broers en/of zussen (dus ook 
niet-schoolgaande kinderen) op de foto te gaan. 
De fotograaf zal dus na schooltijd nog even aanwezig zijn. Zou u het even willen aangeven als u 
hiervan gebruik wenst te maken? Graag voor woensdag 3 oktober even mailen naar 
m.uhbroek@konot.nl.  
 
Dan nog een tip van de fotograaf: als de kinderen kleurrijke kleding dragen, komen de foto’s beter 
tot hun recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

 

Handbaltoernooi 
Op dinsdag 16 oktober is het traditionele handbaltoernooi voor de leerlingen van groep 5&6, op 
donderdag 18 oktober voor groep 7&8. Juf Emma en juf Jet zullen de teams begeleiden. Let op: neem 
je fiets en hesje mee.  

 

Herfst, herfst, wat heb je te koop…….. 
Paddenstoelen, eikels, kastanjes, gekleurde bladeren…..veel is er nu te zien in het bos. Dat gaan we 
allemaal op vrijdag 19 oktober bekijken in het bos bij het Lutterzand. We vertrekken rond 08.40 
uur en zijn uiterlijk om 12.15 uur weer op school. De kinderen mogen de rugtas meenemen met 
daarin het fruit, het drinken en een plastic tas. We struinen door het bos, gooien bladeren over ons 
heen en gaan herfstspullen verzamelen. Daarom is het wel handig dat de leerlingen oude kleren 
aantrekken en laarzen aandoen. Bij slecht weer gaat het niet door. Wie zou er mee willen rijden naar 
het Lutterzand en ook deze herfstwandeling willen maken? U kunt zich opgeven bij juf Dide 
(d.egberink@konot.nl). 
 

Jaarkalender aanpassingen/toevoegingen 
In de eerste schoolweek ontvingen alle ouders via hun oudste kind op onze school de jaarkalender 
met daarin het jaarkatern. Er blijken een aantal zaken foutief beschreven of vergeten. Voor de 
volledigheid hierbij de juiste of ontbrekende informatie: 

mailto:m.uhbroek@konot.nl
mailto:d.egberink@konot.nl
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• De leden van de oudervereniging zijn de volgende ouders: Dhr. Niek Lansink, voorzitter, Mw. 
Mireille Oude Kotte, secretaris, Dhr. Rudy Plas, penningmeester, Dhr. Tom oude Lashof, Mw. 
Ilse Steghuis en Mw. Marloes Belderink. 

• Dycke Scholten Linde is jarig op 21 februari. 

• Jurre Stevelink staat nog op de kalender maar die gaat inmiddels naar het V.O. 

 

Oproepjes 
• Onze verkeersbrigadiers staan vanaf 8.15uur aan straat. Zou u uw kind in verband met de 

verkeersveiligheid dan ook niet te vroeg van huis willen laten gaan? Ook is er dan nog geen 
toezicht op het plein. 

• Met name in groep 3 t/m 5 zien we de laatste tijd, buiten verjaardagen om, wat meer 
‘speelgoedjes’ in de klas. Prima na schooltijd maar in de klas nogal een afleiding zoals u 
begrijpt.  

• Zou u uw kind eraan willen helpen herinneren dat we op dinsdag gymmen? Dus gymkleding 
en sportschoenen mee. Op donderdag stevig schoeisel voor Beweegwijs op het plein. 

• Heeft u nog oude gordijnen of vitrage liggen? De kinderen van de onderbouw kunnen deze 
goed gebruiken!  

 
 

Vormsel  

Om alvast op uw kalender te noteren: 
Dinsdag 30 oktober om 19 uur worden vormelingen uit groep 8 en hun ouders in kerk verwacht voor 
vormselbijeenkomst 

Woensdag 21 november kloosterdag. 

Dinsdag 8 januari 19 uur worden vormelingen in de kerk verwacht voor kennismaking met de 
vormheer Rector Kuipers 
Donderdag 31 januari om 15.30 uur oefenen vormelingen in kerk voor vormselviering 

Zaterdag 2 februari om 19 uur doen Hidde, Jordy en Imke hun vormsel in de kerk in Ootmarsum. 

Wij hopen u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet,  
Mede namens het team van basisschool ’n Baoken,  
  
Marieke uit het Broek  
George in het Veld   
Francy Wilthuis  
 

 
 
 


