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We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen in onze 

onderwijsgemeenschap atol, Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop.  

 

Nieuw! Social Schools  
Op onze scholen communiceren we algemene informatie, (nieuws)berichten, etc. op de websites of 
via de mailoptie van ons leerling administratie programma Parnassys.  
Alle Konotscholen gaan binnenkort over op een nieuw communicatieplatform. Dit platform heet 
‘Social Schools’. Het is één overzichtelijk, toegankelijk, compleet en veilig communicatieplatform, in 
een afgesloten omgeving, bedoeld  voor scholen. Meer informatie kunt u vinden via 
https://www.socialschools.nl.  
Een aantal zaken die na de invoering van Social Schools gaan veranderen: 

- U ontvangt binnenkort een uitnodiging per e-mail om u te registreren bij Social Schools. Na 
registratie bent u klaar voor het ontvangen van berichtjes. U bepaalt zelf of u deze informatie 
via de app op de telefoon, via de website , via mail of de nieuwsbrief aan het eind van de 
week ontvangt. 

- Leerkrachten sturen regelmatig berichtjes via Social Schools over uw kind(eren),  activiteiten 
in de klas en/of leuke foto’s.  

- Ieder weekend ontvangt u per e-mail een bundeling van de berichtjes die in de loop van de 
week zijn verstuurd door de leerkracht(en) van de groep(en) waarin uw kind(eren) zitten. Via 
deze wekelijkse nieuwsbrief  zal ook de directie algemeen nieuws en informatie verstrekken. 

- De maandelijkse nieuwsbrief van atol willen we voorlopig nog laten bestaan. Op enig 
moment zal onze maandelijkse nieuwsbrief komen te vervallen en wordt u ieder weekend 
geïnformeerd via de nieuwsbrief van Social Schools. 

- De huidige websites krijgen een volledig nieuwe ‘look en feel’. Momenteel wordt aan het 
ontwerp gewerkt. Vóór 1 april gaan de nieuwe atol-websites live. 

- Voor de tienminutengesprekken kunt u zich voortaan (vanaf juni 2018) zelf inschrijven voor 
een dag en tijdstip dat u uitkomt. Nadere informatie hierover volgt later dit schooljaar. 

- Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als bijlage een algemene informatiebrief over Social Schools, 
die vanuit Konot is opgesteld. 

 

https://www.socialschools.nl/
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Zeven gewoonten Steven Covey.  
 

In de maand maart besteden we aandacht aan gewoonte 3: ‘Belangrijke zaken eerst!  

 

“Het belangrijkste is om het belangrijkste het belangrijkste te laten zijn.” 
(Stephen Covey)     
 
Soms zijn er dingen die gewoon moeten omdat ze echt heel belangrijk 
zijn.  Soms kun je belangrijke dingen ook uitstellen. Dat is niet zo slim. 
Belangrijke dingen uitstellen kan heel snel problemen geven. Als ik liever 
eerst ga spelen en dan pas m’n huiswerk doe, ben ik vaak veel te moe of 
heb ik te weinig tijd meer omdat ik naar bed moet.  Het lukt me dan niet 
om mijn huiswerk te doen. Dan heb ik de volgende dag echt een 
probleem. Buikpijn omdat ik bang ben voor de reactie van de juf, of bang 
voor een slecht cijfer. Het voelt veel beter om belangrijke zaken goed 
voor elkaar te hebben. Dus die eerst!   
 

Een planning maken kan goed helpen.  Maar dan moet je daar wel trouw aan blijven! Laat je niet 
afleiden. Als je niet trouw bent aan je planning, vraag je dan af wat daar de gevolgen van zijn. Wat wil 
je in ieder geval doen? Dat noemen we ‘big rocks’.  Daaromheen kun je nog allerlei andere dingetjes 
doen – maar éérst het belangrijkste!  

 

Data basisschool ‘n Baoken 
Donderdag 26 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 

Woensdag 7 maart Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

Overdag van 8:00u tot 15:00u 

’s Avonds van 19:00u to 20:00u 

Zaterdag 10 maart Midvastenloop 

Dinsdag  13 maart Groep 6/7/8; GPO-project. 

Communicantjes rondleiding in de kerk 18:00u. 

Donderdag 15 maart 12 t/m 16 maart: Week van het Geld.  

Groep 6/7/8 krijgt een gastles ‘Bank voor de 

klas’. 

Groep 3/4/5; Educatie op Locatie. Open Lucht 

museum in Ootmarsum. 

Vrijdag  16 maart Directie afwezig i.v.m. deelname AVS Congres. 

Pannenkoekdag. 

Zaterdag  17 maart Oud papier. 

Maandag 19 maart Juf Lianne jarig. 

Groep 3 t/m 8 Schoolschaatsproject IJsbaan 

Twente. 

Dinsdag  20 maart Groep 1/ 2; Voorstelling Fien is bang. 

Woensdag  21 maart Vergadering Oudervereniging 

Zaterdag 24 maart Tuingroep 

Zondag 25 maart Zomertijd. Palmpasen 
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Maandag  26 maart Alle leerlingen nemen 2 hardgekookte eieren 

mee. 

Woensdag  28 maart Twente Schoolschaats Kampioenschappen 

Donderdag 29 maart Witte Donderdag 

Groep 6/7/8 Uitvoering Jesus Christ Superstar in 

Weerselo. Fiets mee! 

’s Middags alle leerlingen het bos in: paaseieren 

zoeken! Geen gym. 

Vrijdag  30 maart Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij 

Zondag  1 april 1e Paasdag; alle leerlingen vrij. 

Zaterdag 2 april 2e Paasdag; alle leerlingen vrij. 

 
 

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. 
 

AVS-dag 
Meester George, juf Francy en juf Marieke nemen op vrijdag 16 maart deel aan het AVS-congres in 
Nieuwegein, georganiseerd door de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders).  Thema van dit 
congres is ‘leidinggeven in een veranderend landschap’. Er zal op vrijdag 16 maart een invaller 
lesgeven aan groep 3/4/5. 
 

Culturele voorstellingen groep 1/2 en 3/4/5. 
In het kader van Cultuureducatie gaat groep 1/2 dinsdag 20 maart naar de voorstelling ‘Fien is bang’, 
een voorstelling van Kaliber Kunstenschool. De voorstelling zal plaatsvinden op de Meander in 
Ootmarsum.  
Op woensdag 4 april gaat groep 3/4/5 naar de voorstelling ‘Brom de Beer’ in het Kulturhus te 
Denekamp. Deze duurt van 11.00 uur tot 11.50 uur. 
Wie rijdt er mee? Graag aanmelden bij juf Lianne. 
 
Inhoud van de voorstelling groep 1/2, ‘Fien is bang’: 
Het ene kind is wat angstiger aangelegd dan de ander, maar alle kinderen zijn wel eens bang. Dat is 
soms lastig, maar angst is, net als pijn, iets dat iedereen herkent. Angst hoort erbij, alle kinderen zijn 
tijdens hun ontwikkeling wel eens een tijdje ergens bang voor. Angst neemt pas af als het kind met de 
enge situatie durft om te gaan. De situatie uit de weg gaan doet de angst niet verminderen. 
Integendeel, het maakt de angst alleen maar erger. Als kinderen leren om hun angsten de baas te 
worden, dan hebben ze daar hun hele leven voordeel van. 
  
Deze voorstelling over kinderangsten speelt hierop in. Fien durft niet uit bed te komen, ze is bang!! De 
kinderen helpen Fien om moedig haar angsten aan te gaan. We zingen over moed en vriendschap. 
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Een voorstelling waarin de kinderen actief mogen mee zingen en dansen. Deze actieve rol geeft een 
hele mooie ingang om de link te leggen tussen hun eigen angsten en de angsten van Fien. Het helpen 
van Fien brengt bij veel kinderen de moed om ook zelf dingen te doen die ze eng vinden. 
 
Een voorstelling groep 3/4/5, met prachtige dieren poppen, over de vriendschap tussen Beer en 
Sprinkhaan: 
In een bos, hier ver vandaan wonen Beer en Sprinkhaan. Ze wonen daar al een tijdje en hebben een 
rustig leventje. Op een dag blijft Beer in bed liggen en doet de deur niet meer open. Zijn vriend 
Sprinkhaan wil hem helpen, maar weet niet hoe. Zal het Sprinkhaan lukken om Beer weer uit bed te 
krijgen? 

De voorstelling Brom Beer is geschreven door kinderboekenschrijfster en kindertherapeute Femke 
Crützen en wordt gespeeld door poppenspeler en acteur Remco Raessen van Remco Theater-Kunst.  
 
Een mooi verhaal over vriendschap, lente, winterslaap, somberheid, vriendschap, troost bieden en 
geloven in jezelf. 
De voorstelling wordt gespeeld met aansprekende grote poppen in een prachtig decor. Alles is door 
Remco zelf gemaakt.  

Educatie op Locatie 
De komende periode zullen we met de leerlingen verschillende educatieve excursies gaan maken, in 
het kader van Educatie op Locatie. De leerlingen van groep 3/4/5 zullen een bezoek brengen aan het 
Openluchtmuseum te Ootmarsum. Het programma duurt van 9.30 uur tot 11.00 uur. Wie wil er 
meerijden? Graag melden bij juf Lianne. De leerlingen van groep 6/7/8 gingen in februari naar Huize 
Singraven in Denekamp. 
 

Data Eerste Heilige Communie 
De presentatieviering is op zaterdag 3 maart om 18.00 uur. Neem je schaapje mee naar de kerk en na 
de viering moet je even blijven voor het maken van een groepsfoto. 
Dinsdag 13 maart is de rondleiding in de kerk. Tijdstip: 18.00-18.45 uur. 
Dinsdagmiddag 27 maart. Iemand komt vertellen over het goede doel van dit jaar: de Cliniclowns. 
Locatie: de Meander. Onder de gymles. 
 

 
 
Week van het geld   
De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 t/m 18 maart. Het doel van deze themaweek is om 
leerlingen te leren omgaan met geld. 
Bank voor de klas: Donderdag 15 maart komt een bankwerknemer een gastles aan groep 6/7/8 
geven.  
Bank voor de klas is een samenwerking tussen 16 Nederlandse banken. Doel van deze samenwerking 
is om kinderen financieel bewust te maken. Want financieel bewustzijn op jonge leeftijd, is de basis 
van financiële zelfredzaamheid later. Financiële educatie heeft nu nog geen vaste plek in het 
onderwijs. Daardoor krijgen leerlingen de stof alleen bij andere vakken, zoals rekenen. Maar hoe 
‘kweek’ je financieel bewustzijn? Daarvoor is Bank voor de klas gemaakt: een programma voor 
financiële educatie, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 

 

 

http://www.deweekvanhetgeld.be/blog/de-week-van-het-geld-2018-12-tot-18-maart
https://nvb.nl/
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Nieuws van de leerlingenraad 
Wij, de leden van de leerlingenraad, zijn bezig met het organiseren van 
een Pannenkoekdag. We maken uitnodigingen voor ouderen die vrijdag 
16 maart bij ons op school in de Chillhook pannenkoeken kunnen komen 
eten. Zo willen wij de ouderen in het zonnetje zetten met een 
zelfgebakken pannenkoek!                                                  
 
Daarnaast zijn we druk bezig met het regelen van sportshirts voor onze 
school. We willen graag een mooi herkenbaar shirt met ons schoollogo erop die we bij toernooien, 
wedstrijden en evenementen kunnen dragen. We hebben eerst gekeken welke kleuren de andere 
scholen in de buurt dragen, die vielen dan al af. Daarna hebben we 3 kleuren gekozen die overbleven 
en die we mooi vinden. Hierop mochten alle kinderen van school stemmen, zo zoeken we uit welke 
kleur favoriet is. 
 
Groetjes: Sylva (voorzitter), Sylke, Hidde en Mendy (notulist). 
 

Voorleeskampioenschappen             
Ik ben Imke en ben 10 jaar en was dit jaar voorleeskampioen van ‘n Baoken. 
Op woensdag 24 januari waren de voorrondes op school. Toen ik voorleeskampioen 
was geworden mocht ik op naar de gemeentelijke ronde van de Voorleeswedstrijd in 
het Kulturhus in Denekamp. Ik was daar met Mendy, Jordy en mijn vader en moeder.  
Toen ik er was vond ik het wel spannend want het was best een grote zaal. Ik las het 
boek ‘De groeten van Mike’. Schrijfster Lydia Rood. 
 
Ik heb geen prijs gewonnen en ging niet door naar de landelijke Finale maar 
uiteindelijk was het wel een hele leuke en leerzame dag! 

 

 

Twentse Schoolschaats Kampioenschappen (TSK) 
Maandag 19 maart gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 deelnemen aan het Schoolschaatsproject op 
IJsbaan Twente. Van onze school zijn dat dus 27 leerlingen in totaal. We zoeken hiervoor vervoer. Als 
u kunt en wilt rijden graag aanmelden bij juf Lianne (L.Geerdink@konot.nl). 

Ook dit jaar organiseert IJsbaan Twente de Twentse Schoolschaats Kampioenschappen (TSK). Dit keer 
op woensdag 28 maart 2018. Onze school is ook uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Hieronder 
nadere informatie van IJsbaan Twente: 

Het gaat om een leuk en gratis schaatsfestijn waar échte prijzen te verdienen zijn. Het doel van de 
TSK is om de kinderen die schaatsen een leuke sport lijkt (en na het schoolschaatsen het meest 
enthousiast zijn) ook te laten ervaren hoe het is om mee te doen aan een échte schaatswedstrijd. 
Tevens is het een leuke afsluiting van het schoolschaatsproject. De TSK is een jaarlijks terugkerend 
evenement.  

Het is de bedoeling dat je één schoolteam samenstelt van 4 of 5 enthousiaste leerlingen die schaatsen 
het meest leuk vinden. Het team mag bestaan uit zowel jongens als meisjes, uit de groepen 4 t/m 8 
met voorkeur voor de kinderen uit klassen die hebben deelgenomen aan de schaatsles(sen). In eerste 
instantie gaat het om één team per school. Zou je meerdere teams willen aanmelden, laat het ons 
dan z.s.m weten, dit kan namelijk ook! 

https://www.pannenkoekdag.nl/
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De leerlingen rijden tijdens de Twentse Schoolschaats Kampioenschappen allemaal individueel een 
afstand, namelijk de 100 meter. De eindtijd op de 100 meter wordt meegenomen in een 
scholenklassement en individueel klassement. Daarnaast schaatsen alle schoolteams van 4 of 5 
leerlingen een estafette op tijd. De eindtijd bij de estafette wordt ook meegenomen in het 
scholenklassement, niet in het individuele klassement. Aan het eind van de dag volgen de 
prijsuitreikingen op een echt podium. Het winnende team van het scholenklassement (individueel + 
estafette) ontvangt de wisselbokaal. 
 
Verder worden de volgende prijzen uitgereikt: 
100 meter, individuele prijzen (bekers) in 3 leeftijdsgroepen (geen onderscheid in jongens & meisjes): 

Groep 3 en 4 – bekers voor de nummers 1, 2 en 3 
Groep 5 en 6 – bekers voor de nummers 1, 2 en 3 
Groep 7 en 8 – bekers voor de nummers 1, 2 en 3 

Estafette: bekers voor de winnende teams, nummer 1, 2 en 3. 
 
De wedstrijd is op woensdagmiddag 28 maart tussen 15.00-18.00 uur. De wedstrijd vindt plaats op 
de 400 meterbaan, ook de 30*60 meterbaan is geopend. Op de 30*60 meterbaan kunnen de kinderen 
schaatsen tussen de wedstrijden door.  
Deelname is gratis, ook de schaatshuur is kosteloos. De deelnemers krijgen een leuke 
attentie na afloop.  

Inschrijven voor de Twentse Schoolschaatskampioenschappen kan via de website. Wijzigingen in je 
teamsamenstelling kunnen tot een week voor aanvang worden doorgegeven via info@ijsbaan-
twente.nl. 

Toelichting op teamsamenstelling: 
Een team bestaat uit 4 of 5 kinderen van één basisschool. Het is mogelijk om mee te doen met een 
team van 2 of 3 leerlingen. In dat geval kun je als team niet meedoen aan de estafette en doe je dus 
alleen mee aan de 100 meters. Je doet niet mee in het scholenklassement, maar alleen bij het 
individuele klassement. 
De verhouding van jongens/meisjes binnen één team maakt niet uit. Ook de verhouding van 
de klassen maakt niet uit. Het is dus toegestaan om alleen kinderen uit hogere groepen op te stellen. 
Om de einduitslag zo eerlijk mogelijk te laten zijn, werken we met een tijdcorrectie voor het hele 
team. Dat werkt als volgt. Per team wordt gekeken uit welke groep de leerlingen komen. We gaan uit 
van groep 8. Iemand uit groep 8 krijgt geen tijdscorrectie. Een leerling uit groep 7 krijgt 1 seconde 
tijdsaftrek, een leerling uit groep 6: 2 seconden tijdsaftrek, groep 5: 3 seconden tijdsaftrek, groep 4: 4 
seconden tijdsaftrek, groep 3: 5 seconden tijdsaftrek. Bestaat een team uit 3 leerlingen van groep 6 
en 1 van groep 8; dan krijgt het hele team 6 seconden tijdsaftrek op de estafette eindtijd. Bij de 100 
meter wordt niet gewerkt met een tijdscompensatie. 
 
We hopen op jullie deelname! 
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. 
Met vriendelijke groet, 
Igor Pieters  

IJsbaan Twente 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:info@ijsbaan-twente.nl
mailto:info@ijsbaan-twente.nl
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Paaseieren zoeken  
Maandag 29 maart mogen er twee hardgekookte eieren mee naar 
school zodat ze van een bonte kleur voorzien kunnen worden. 
Want zoals ieder jaar komt de paashaas ook dit jaar weer langs ’n 
Baoken gehopt. Op Witte Donderdag heeft hij weer het nodige in 
het bos verstopt! Er vallen bovendien weer prijsjes te winnen 
voor de beste paasspeurneusjes. We gaan ’s middags met z’n 
allen het bos in want ’s morgens gaat groep 6/7/8 eerst nog naar 
de Remigiuskerk in Weerselo om naar een selectie van gezongen 
liedjes uit de rock-opera Jesus Christ Superstar te luisteren. Zij 
moeten daarom deze dag met de fiets naar school! 
 

Gratis af te halen 
Achter het fietsenhok liggen nog stoeptegels, bandjes en wat klinkers. Deze zijn overgebleven na de 
aanleg van ons vernieuwde plein. Voor de liefhebber! Wie het eerst komt…. 
Veel plezier en succes ermee. 
 

Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie, 

 

met vriendelijke groet,  

mede namens het team van ’n Baoken, 

 

George in het Veld 

Francy Wilthuis 
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