
samen kleurrijk ontwikkelen  //  nieuwsbrief december 2017 

 

 

 

samen kleurrijk ontwikkelen 
nieuwsbrief december 2017 

 

 

 

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

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

 
Maandplanning basisschool ’n Baoken 

Zondag  3 december 1e zondag van de advent 

Maandag  4 december Fietscontrole 

Dinsdag 5 december Sinterklaas op school 

Donderdag 7 december Leerlingenraad 

Zondag 10 december  2e zondag van de advent 

Maandag 11 december Adventsviering 
Start inschrijving buffet 

Dinsdag 12 december Vergadering Oudervereniging (met team) om 19.00 uur 

Zondag 17 december 3e zondag van de Advent 

Maandag 18 december Adventsviering 

Donderdag 21 december Kerstviering (17.00 uur tot 18:30 uur) 
Alle leerlingen zijn ’s middags om 12:00 uur vrij! 

Vrijdag  22 december Creatieve ochtend. De leerlingen zijn ’s middags om 12:00 uur 
vrij. 

Zondag 24 december 4e zondag van de advent 

Maandag 25 december Start Kerstvakantie t/m vrijdag 6 januari 2018 
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Voorleeskampioenschap 

Op maandag 20 november werd er weer gestreden om de titel 
voorleeskampioen van ’n Baoken. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 konden 
zich hiervoor inschrijven. Er waren 5 kandidaten: Julia, Alan, Sylva, Imke en 
Jurre. De overige leerlingen luisterden geboeid naar de mooie verhalen en 
konden tevens een juryrapport invullen. Imke is gekozen tot winnaar en zij 
zal ’n Baoken vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke voorrondes.  
Heel veel succes Imke!   

 

 

Sinterklaas 
Ook dit jaar vragen we ons af: ‘Komt het wel goed met alle 
cadeautjes?’ De spanning loopt aardig op. Maar wij zijn ervan 
overtuigd dat Sinterklaas dinsdag 5 december bij ’n Baoken komt! 
We geven hem en zijn Pieten natuurlijk een warm welkom. Om 
8.30 uur zullen ze arriveren. U bent als ouder ook van harte 
uitgenodigd om mee te zingen en hen te verwelkomen.  
Daarna vieren we het feest verder in eigen klas. Groep 5 t/m 8 
geven elkaar ongetwijfeld prachtige surprises. Groep 1 t/m 4 
worden ook verwend met lekkers en cadeaus. 
We hebben er zin in! 
 
Donderdag 30 november is er voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 pietengym. Ze mogen verkleed 
als piet naar school komen en een nepcadeautje meenemen. Groep 6 t/m 8 mogen voetballen of 
meedoen met de pietengym. Ouders die willen komen kijken zijn van harte welkom. 
Gymtijden zijn van 13.00 uuur - 13.45 uur in De Schalm. 
 

Kerst 
Sinterklaas heeft amper voet aan wal gezet en ondertussen zijn we al bezig met de voorbereidingen 
voor ons kerstfeest. 
De kerstviering is op donderdag 21 december van 17:00 uur tot 18:30 uur. In overleg met de 
leerlingenraad is besloten om dit jaar weer te gaan voor het warm en koud buffet. 
Het is de bedoeling dat per gezin een gerecht wordt gemaakt. De inschrijving hiervoor start vanaf 
maandag 11 december. Op een kerstbal kunnen de kinderen vóór vrijdag 17 december hun gerecht 
schrijven. Deze zijn op een dennenboom bevestigd op de rode deur naast het directiekantoor. Let op: 
aan de kleur van de kerstbal kunt u zien of het een voor- hoofd- of nagerecht is (7 voorgerechten, 9 
hoofdgerechten en 7 nagerechten). Met de leerlingen zullen we op school ook enkele gerechten 
bereiden. Het gerecht moet helemaal klaar zijn. Het kan op school eventueel warm/koud gehouden 
worden. U kunt het brengen tussen 16.30 en 17.00 uur. Mochten er nog vragen 
zijn dan horen wij dit natuurlijk graag.  
Op vrijdag 22 december is er een creatieve ochtend. Om 12.00 uur kan voor de 
leerlingen de kerstvakantie beginnen! 
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Open Huis voortgezet onderwijs 
Aan het begin van het nieuwe jaar worden de leerlingen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor 
het Open Huis van de scholen van voortgezet onderwijs. Hierbij alvast de data waarop het Open Huis 
plaatsvindt: 
 

Twents Carmel College 

Di. 16-1 2018  Open huis locatie De Thij Oldenzaal 

Woe. 17-1 2018 Open huis locatie Onderbouw-unit Potskampstraat Oldenzaal 

Di. 23-1 2018  Open huis locatie Denekamp en afdeling Praktijkonderwijs Oldenzaal 

Tijdstippen: 18.30-21.00 uur 

Meer informatie? Zie de folders die u in november hebt ontvangen of:  www.twentscarmelcollege.nl 

 

St. Canisius, Tubbergen 

Ma. 29-1 2018  18.00 – 20.30 uur 

 

Fietscontrole 
Maandag 4 december wordt op onze school de actie ‘Zichtbaarheid’ gehouden.   
U merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich laten 
zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de 
middag terug komen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door 
ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting maar 
wordt deze niet aangezet! 
 
Daarom doen wij mee aan de Veilig Verkeer Nederland actie ‘Zichtbaarheid’. De kinderen van 
groepen 3 tot en met 8 kunnen hun fiets laten controleren op verlichting en reflectie.   
 
Help uw kinderen om Zichtbaar in het verkeer te zijn. 
U kunt vooraf de fiets van uw kind controleren op de volgende punten: 

- De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht 
- Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht 
- Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht 
- Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg 
- Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers. 

Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad gaan. 
Dus noteer: Maandag 3 december groep 3 tot en met 8; de fiets mee! 

 

Vieringen 
Graag nodigen wij jullie uit voor de volgende vieringen: 
 
Op zaterdag 2 december is er weer een kinderkerk. 
Tijdens deze kinderkerk gaan wij luisteren naar het Sinterklaasverhaal, samen bidden en samen 
zingen! 
Wat:  Kinderkerk 
Waar:  Parochiecentrum 
Wie:  Voor iedereen 
Wanneer: Zaterdag 2 december 
Tijd:  Inloop vanaf 15:45 uur met ranja, koffie, thee. 
  Start om 16:00 uur tot ongeveer 16:30 uur. 
Je mag verkleed komen! 

http://www.twentscarmelcollege.nl/
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Gezinsviering op zondag 10 december om 09:00 uur in de kerk. 
Het thema van de viering is “Goed nieuws”.  
Tijdens deze viering gaan we de kaars van 
de adventskrans ontsteken en luisteren we naar het  
verhaal waarin de engel Gabriël aan Maria het  
goede nieuws brengt dat ze een kindje verwacht. 
Tot zondag! 
Werkgroep gezinsvieringen Ootmarsum 
 
p.s.  Voor deze viering zijn wij op zoek naar kinderen die een stukje willen voorlezen. 
Wanneer uw kind (vanaf groep 4) dit zou willen dan kunt u mailen voor 5 december naar: 
mariekestoolhuis@hotmail.com 
Alvast vriendelijk bedankt! 
 
Kerstviering op 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 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 pastor Kerkhof Jonkman. 
Ook gaan we luisteren naar het kerstverhaal, zingen we kerstliederen en vieren 
we samen het kerstfeest. 

Werkgroep gezinsviering Ootmarsum 
 
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 Chirsta Bolscher voor. 
Het kinderkoor zingt mooie liedjes. 

 

 

Wij hopen u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

Mede namens het team van basisschool ’n Baoken, 

 

George in het Veld 

Francy Wilthuis 
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