
 

 

 

 

Voorwoord 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Bij deze ontvangt u de InterEsch van februari. De kop is alweer van het nieuwe jaar af. De feestdagen zijn al 

weer vergeten en we maken ons alweer op voor Carnaval. 

De groepen zijn allemaal prima opgestart na de vakantie. Op dit moment zijn die druk met de CITO M-toetsen; 

de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem waarmee we elk half jaar mooi kunnen kijken of onze leerlingen op het 

gebied van taal en rekenen goed gegroeid zijn.  

In deze InterEsch met name informatie over de ontwikkelingen binnen onze school waaronder mijn bevindingen 

na mijn eerste 3 maanden op de Franciscusschool en basisschool De Esch. 

Ik wens u veel leesplezier en als er n.a.v. het lezen vragen zijn, dan staat onze deur altijd open om die nader toe 

te lichten. 

Vriendelijke groet, 

 

Bart Freriks 

Directeur 

Onderwijsgemeenschap FrEsKo 

 

Leader in Me 
 

 

 

Gewoonte 4 DENK WIN-WIN 
 

 

 
Ik kom op voor mijn eigen belangen zonder die van anderen uit het oog te 
verliezen. 
Ik stort regelmatig op de emotionele bankrekening van anderen. 
Wanneer er conflicten ontstaan, ga ik op zoek naar oplossingen die voor beide 
partijen werken. 

 

 



 

 

 
Welkom op onze school 

 

In de maand februari stromen in: 

Lucas Klein Buursink  groep 1B 

Eline Alkhteb   groep 1A 

Lyam Hoonhorst   groep 1A 

 

We wensen alle kinderen fijne schooljaren toe op onze school. 

100-dagen bevindingen nieuwe directeur 
 

Begin december zaten mijn eerste 100 dagen erop als directeur van de Franciscusschool en basisschool De Esch. 

Gedurende die eerste 100 dagen heb ik op een plezierige manier kennis mogen maken met beide scholen, 

gesprekken gevoerd met de locatieleiders en leerkrachten over wat zij vinden dat goed gaat binnen de school en 

wat beter zou mogen, regelmatig rondgekeken in de groepen en in gesprek gegaan met de leerlingen, etc. De 

eerste 100 dagen op een nieuwe werkplek geven over het algemeen een goede indruk over het reilen en zeilen 

op die werkplek. En tevens geven ze een mooi beeld van wat de sterke punten zijn en waar nog aan gewerkt kan 

worden. Begin december heb ik mijn bevindingen gepresenteerd aan het team en aan het bestuur. Inmiddels zijn 

ze ook gedeeld met de medezeggenschapsraden van beide scholen.  

 

Wat mij is opgevallen gedurende die eerste 100 dagen, is dat ik 2 scholen zie met een actief en betrokken team. 

Teamleden zijn goed op elkaar in gespeeld; vaak zijn een paar woorden genoeg om iets geregeld of georganiseerd 

te krijgen. Op beide scholen zijn de resultaten en het uitstroomprofiel (waar gaan de leerlingen na groep 8 naar 

toe?) prima op orde. De leerlingen presteren zoals we van ze verwachten. Beide scholen hebben een hele sterke 

‘zorg-cyclus’, d.w.z. dat er veel momenten gedurende een schooljaar zijn waarop gekeken en besproken wordt 

hoe het met een leerling gaat, hoe hij of zij zich ontwikkelt en op welke gebied de leerling eventueel wat extra 

aandacht of ondersteuning nodig heeft. Zowel de leerkracht, de interne begeleider als ook de locatieleider speelt 

daar een belangrijke rol in en vult die op een goede manier in. De financiën van beide scholen is goed. Er is 

bewust een reserve opgebouwd om eventuele krimp, waar de hele regio mee te maken krijgt, op te kunnen 

vangen. Die reserve is voldoende, waardoor er nu ook weer geïnvesteerd kan worden in het onderwijs.  

 

Op beide scholen zijn de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen opgestart. Daarbij valt wel op dat de borging 

van die nieuwe ontwikkelingen nog niet volledig is afgerond. Zowel in de dagelijkse praktijk als het vastleggen 

van afspraken op papier. Met name hier zullen we het komende halfjaar aandacht aan besteden. 

 

Op de Franciscusschool is aangegeven dat er duidelijk behoefte is aan gezamenlijke discussie over de Visie & 

Missie van de school. De discussie hierover met elkaar zal binnenkort starten. Op de Esch zijn de Visie & Missie 

van de school en in het verlengde daarvan ook de speerpunten al wel besproken en zichtbaar.  

 

Voor beide scholen geldt dat de basis prima op orde is en we vanaf nu stapsgewijs kunnen gaan werken aan nog 

mooier, beter, aantrekkelijker en uitdagender toekomstgericht onderwijs.  

 

Bart Freriks 

 

Taakverdeling, aanwezigheid en bereikbaarheid directie 
 

Na de 100-dagen periode is ook de taakverdeling van de directie van onze school geëvalueerd. Waar tot vorig 

schooljaar sprake was van een directeur en een adjunct-directeur die samen verantwoordelijk waren voor onze 

school en de Franciscusschool, is er nu sprake van één directeur voor beide scholen en een locatieleider. Juf Gerry 

is locatieleider voor onze school. Dit vraagt om een iets andere taakverdeling dan in het verleden. De volgende 

taakverdeling is afgesproken: 

 

Gerry Neijenhuis is, als locatieleider, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen onze school. Zij 

is dus het eerste aanspreekpunt voor alle lopende ontwikkelingen en activiteiten die op onze school plaatsvinden 

zowel op het gebied van onderwijs, zorg en ondersteuning alsmede ook de ouderraad, schoolse activiteiten, 

verlofaanvragen etc.  

 

Bart Freriks is, als directeur, eindverantwoordelijk voor de school. Hij zal zich met name bezighouden met 

(nieuwe) beleidsontwikkeling, schoolplan, ontwikkeling personeel, medezeggenschapsraad, school-overstijgende 

zaken en externe contacten alsmede met ICT, huisvesting en financiën.  

 

Juf Gerry gaat het komende half jaar haar laatste halve jaar in voor haar pensioen. Zij zal daardoor een dag 

minder gaan werken en is aanwezig op de maandag en de donderdag. Meester Bart is in principe aanwezig op de 

dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmorgen en meestal de hele vrijdag. Dit uiteraard met uitzondering 



 

 

van externe afspraken. Het streven is om op dagen dat we aanwezig zijn tussen 8.00 en 9.00 en rond / na 14.00 

uur zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor ouders en leerkrachten. 

 

Ondanks de spreiding in aanwezigheid is er gedurende schooltijden niet altijd iemand ambulant aanwezig op onze 

school. Voor die momenten, wordt via een voicemailbericht kenbaar gemaakt op welke manier de directie voor 

urgente zaken te bereiken is. 

 

Werving nieuwe locatieleider 
 

Zoals u in het bovenstaande bericht hebt kunnen lezen zal juf Gerry na dit schooljaar stoppen 

als locatieleider van onze school en van haar welverdiende pensioen gaan genieten. Wij gaan 

de werving voor een nieuwe locatieleider de komende maanden al starten zodat bijtijds bekend 

is wie haar opvolg(st)er wordt. 

 

Website en speerpunten 
 

De afgelopen weken hebben we veel energie gestoken in het updaten van onze website. Tevens hebben we zoals 

hierboven aangegeven met elkaar gekeken wat onze Visie & Missie is, waar we ons onderwijs aan op willen 

hangen. Op de website kunt u zien dat wij de volgende speerpunten hebben geformuleerd: 

 de leerling centraal; 

 ervaringsgericht oftewel onderzoekend en ontdekkend onderwijs; 

 the Leader in Me. 

Op de website kunt u lezen hoe wij ons onderwijs rondom deze speerpunten hebben vormgegeven. Onze Visie & 

Missie, alsmede onze speerpunten, vormen ook het vertrekpunt bij de ontwikkeling van ons nieuwe schoolplan. 

 

Schoolplan 
 

Vlak voor de zomervakantie zullen we als school ons schoolplan 2019-2023 op moeten stellen. Het schoolplan is 

in feite ons meerjarenbeleidsplan. In het schoolplan dienen wij als school te beschrijven welke (onderwijskundige) 

ontwikkelingen wij de komende jaren in gang willen zetten. De komende maanden gaan we hier mee aan de slag 

gedurende meerdere studiemiddagen. Los van hun formele rol zullen we de MR hier ook actief in het voortraject 

bij betrekken. 

 

Spreekbeurten 
 

In de verschillende groepen is de tijd van de spreekbeurten weer 

aangebroken. De laatste jaren merken wij dat er steeds meer 

leerlingen zijn die hun spreekbeurt willen combineren met een kort 

uitstapje. Alhoewel wij dat initiatief zeker waarderen moeten we 

helaas laten weten dat dit niet de bedoeling is. Een spreekbeurt heeft als doel dat de leerling zich verdiept in een 

onderwerp en leert om daarover iets aan de groep te presenteren. Een excursie, hoe leuk ook, draagt daar niet 

rechtstreeks aan bij. Excursies nemen verhoudingsgewijs ook heel veel extra tijd in beslag waardoor het normale 

programma in het gedrang komt. We zullen dit in de groepen richting kinderen nogmaals benadrukken.  

 

Renovatie  
 

Zoals u weet is eind vorig jaar de kogel door de kerk gegaan wat betreft de renovatie van onze school. In het 

voortraject hebben de gemeente en de schoolbesturen van Konot en Consent zich met name beziggehouden hoe 

het schoolgebouw volledig gerenoveerd en ‘Bijna ENergie Neutraal‘ ( BENG) gemaakt kan worden en wat daar 

allemaal (ook financieel) voor nodig is. Inmiddels zijn wij ook zelf samen met de architect in gesprek over hoe 

het gerenoveerde schoolgebouw er van binnen uit moet komen te zien om het ook geschikt te maken voor het 

onderwijs van de toekomst. De verwachting is dat die plannen de komende maanden afgerond worden waarna 

er aanbesteed kan gaan worden. Het streven is nog steeds om de renovatie in de zomervakantie te starten. 

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

 

Inspectiebezoek 
 

Op dinsdag 22 januari heeft de inspectie onze school bezocht. Doel van het bezoek was om te kijken in hoeverre 

de ambities uit het schoolplan van 4 jaar geleden terug te zien zijn in ons onderwijs. Daarnaast keek de inspecteur 

ook of de kwaliteit van ons onderwijs op orde is. Wij kijken terug op een erg prettig en positief verlopen 

inspectiebezoek.  

 



 

 

De conclusie: Didactisch handelen (OP3), Pedagogisch klimaat (SK2) en Kwaliteitscultuur (KA2) prima op orde 

oftewel er wordt goed onderwijs gegeven in een rustige en veilige omgeving en we werken op een goede manier 

aan de verbetering van ons onderwijs! 

 

Onze speerpunten ‘de leerling in beeld - ervaringsgericht onderwijs - the Leader in me’ waren goed zichtbaar in 

de klas. 

 

Wat hen vooral opviel was de actieve en betrokken houding van onze leerlingen in de groepen. Ook de 

consequente manier waarmee het team met de leerlingen en elkaar omgaan, waardoor we erin slagen om met 

heel weinig regels en afspraken een hele prettige leer- en werkomgeving hebben gecreëerd voor ons allemaal! 

 

Het moge duidelijk zijn dat wij trots zijn op dit resultaat! 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
 

Op maandag 4 februari is de inschrijfavond voor nieuwe leerlingen die het 

komende schooljaar instromen in groep 1. Tussen 19.00 en 20.00 uur hebben 

ouders van deze nieuwe leerlingen de gelegenheid om zich in te schrijven. 

Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website. Daar valt ook te 

lezen welke extra documenten ze mee moeten nemen om de inschrijving 

volledig af te kunnen ronden.  
 

Hoe kies je een passende school? Kijk op www.onshelptons.nl  voor een 

overzicht van alle scholen en data van open dagen! 

 

 

 
 
 
  

http://www.onshelptons.nl 


 

 

 

Nieuws uit de OR 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Laten we beginnen met iedereen een goed, gezond, liefdevol en leerzaam 

2019 te wensen. Een jaar waarin we door goede communicatie en 

samenwerking weer allerlei leuke activiteiten kunnen uitvoeren voor onze 

kinderen. 

De sinterklaas en kerstactiviteiten waren wat ons betreft bijzonder geslaagd. 

We hebben de kinderen zien genieten en daar doen we het voor. Ook hebben we enorm veel ouders gezien die 

tijdens de kerstviering gezellig in de hal aanwezig waren. De gratis soep en drankjes waren wederom een 

succes. Vooral glühwein vond gretig aftrek! Het was gezellig, zowel voor de kinderen als de ouders. Wij danken 

alle ouders voor hun medewerking en enthousiasme. We hebben ontzettend veel leuke en creatieve hapjes 

voorbij zien komen. En er is goed gegeten door alle kinderen! Werkgroep Kerst, hartelijk dank! Als OR zijn we 

op dit moment druk bezig om het carnaval voor te bereiden. Altijd een flinke klus, maar deze werkgroep heeft 

gelukkig jaren ervaring. Wij wensen de toekomstige Prins, Prinses en Pages een fantastisch carnavalsjaar! Het 

blijft nog even spannend aan wie de eer dit jaar toekomt 😊  Wij hebben er alle vertrouwen in dat het ook dit 

jaar een prachtig feest zal worden!  

De andere werkgroepen zijn allemaal al eens bij elkaar geweest dit jaar om de projecten op te pakken. Er is 

gesproken over de ervaringen van vorige jaren en er zijn voorzichtig plannen gemaakt voor dit schooljaar. 

Iedereen is enthousiast én gedreven om zijn/haar activiteit weer tot een succes te maken.  

GEZOCHT: Wij zoeken helaas nog steeds een nieuwe penningmeester! Ben jij goed met cijfers en lijkt het je 

leuk om onze financiële zaken te regelen, zodat de overige OR leden zich kunnen focussen op het organiseren 

van de activiteiten? Je zou ons er enorm mee helpen!!!  

Tot slot, zijn er misschien ook nog liefhebbers om de Ouderraad te komen versterken? Kom dan donderdag 7 

maart om 20.30 uur eens vrijblijvend onze vergadering in de koffiekamer van school bijwonen. Aanmelden 

mag op ons mailadres of spreek een van onze OR-leden gewoon even aan op het schoolplein en meldt je 

komst. 

 
Hartelijke groet, 
 
Ouderraad Basisschool de Esch, 

or.de-esch@konot.nl 

Katja Wiebe, , Marleen Schepers, Manon Franke, Raymond Jansink, 

Anke Jansink, Sandra Bruggink, Niké Pleijhuis, Tessa Scholten, Wendy Harms,  

Nancy Schasfoort, Caroline Spel, Marije Ros en Anneke Kuipers.  

 

Kalender maand februari 
 

Maandag 4 februari  19.00 uur – 20.00 uur aanmelden nieuwe leerlingen 

Vrijdag 8 februari   Juf Bernadet jarig 

Woensdag 13 februari  Bezoek groep 5A aan Palthehuis en bibliotheek. Dit i.v.m.  

    het project “Bijzondere vriendschap” 

Zaterdag 16 februari  start voorjaarsvakantie tot en met zondag 24 februari 

Maandag 25 februari  Controle hoofdluis 

Donderdag 28 februari  InterEsch maart per mail 

   

 

 

 

 

  

   Infobulletin                             

                                                        Februari 2019 



 

 

  
 

 
PERSBERICHT  
 
 

hoe doe je dat? 
Peutervaardigheden, eten, slapen en zindelijk worden 

  
 
Je peuter wordt baas over zijn eigen lijf. Zijn zelfbewustzijn groeit. Op donderdag 7 februari is 
het thema van de bijeenkomst ‘peutervaardigheden. Deze avond is geschikt voor ouders en 
verzorgers van kinderen tussen 1 en 4 jaar. 

Je peuter leert dat hij/zij dingen kan beïnvloeden en ontdekt dat hij zelf de regie heeft over 
eten, slapen, poepen en plassen. Hij laat zich hierin niet dwingen. Hij is op zoek naar 
autonomie, oftewel “zelf doen”.   
Je peuter kan kieskeurig worden en hij ontdekt steeds meer over zichzelf. Op deze manier 
kan hij veranderen in een moeilijke eter of lastige slaper. 
Je bent niet de enige ouder bij wie soms een gevoel van machteloosheid of frustratie 
ontstaat als je peuter maar niet wil slapen of eten. Dat is heel normaal. 
In de themabijeenkomst “peutervaardigheden: eten, slapen en zindelijk worden” komen 
onder andere de volgende onderdelen aan bod: 

   - waarom wil mijn kind niet eten? Vraag jij jezelf dat ook wel eens af?| 
   - niet willen inslapen, doorslapen of uit bed komen; 
   - hoe kun jij je kind helpen zelf te leren inslapen of doorslapen? 
   - zindelijk worden, wat en wanneer? 
   - zindelijk worden, hoe pak jij dat aan bij je kind? 
   - mijn kind was zindelijk, en plast weer in zijn broek, wat nu? 
   - poepen is best eng. 

Tijdens deze themabijeenkomst - georganiseerd door Loes en de Bibliotheek -  wordt 
informatie gegeven. Ook kun je meepraten over allerlei praktijkvoorbeelden en van andere 
ouders horen hoe zij erover denken. 

Toegang is gratis, wel graag even een entreebewijs bestellen bij de Klantenservice, of via 
www.bibliotheekoldenzaal.nl. Kijk bij ‘Programma – 7 februari’ 

 
7 jan.---------------------------------------------------------------------------einde  persbericht 
noot voor de redactie, meer informatie bij: 
Leonie Schepers / Herma Loman 
tel.   512516 / 06 45456336 
e-mail: leonie.schepers@bibliotheekoldenzaal.nl 
  herma.loman@bibliotheekoldenzaal.nl  

 

 



 

 

  
 

 
 
                                                                 
PERSBERICHT  
 

doe mee in de Bibliotheek 
Voorjaarsvakantie: kom naar de VakantieMaakplaats!  

 
 

De ‘Maakplaats’ is een speelplaats waar iedereen zijn of haar creativiteit en digitale vaardigheden 
kan ontplooien. Ben jij een uitvinder, robotbouwer, ontwerper óf wil je dat misschien worden? In de 
Maakplaats kan dit allemaal; je leert hier door te maken!  
In de voorjaarsvakantie organiseert de Bibliotheek Oldenzaal haar inmiddels derde cyclus 
‘Oldenzaalse (Vakantie)Maaktplaats’. Er komen nu zelfs 4 uitdagende, leerzame en interessante 
workshops voor kinderen vanaf 8 of 9 jaar. 
 

programma 
Op dinsdag 19 februari van 9.30 – 11.00 uur: Ozobot (vanaf 8 jaar). 
Een Ozobot is een klein robotje dat je kunt programmeren met behulp van kleuren, lijnen en 
simpele programmeertaal. 
Laat je niet van de wijs brengen door zijn kleine formaat, Ozobot kan een heleboel! 
Let op: dit betreft dezelfde workshop als in de herfst- en kerstvakantie. 
 

Ook op 19 februari, en wel van 11.30 – 13.00 uur: Stipwerk (vanaf 9 jaar). 
‘Stipwerk’ is een techniek om stoffen te versieren. Stipjes verf worden met stempels op de stof 
gedrukt. Elke deelnemer ontwikkelt zijn of haar eigen stempels en patronen en verwerkt dit op een 
eigen T-shirt; daar wordt voor gezorgd door de Bibliotheek. 
 

Op woensdag 20 februari van 9.30 – 11.00 uur: Bibberspiraal (vanaf 9 jaar). 
De Bibberspiraal kent iedereen vast wel. Het is een spel waarbij je met de ring het draad niet mag 
raken, want dan gaat de zoemer. Maak tijdens deze workshop je eigen bibberspiraal. 
Let op: dit betreft dezelfde workshop als in de kerstvakantie. 
 
 

Na deze workshop volgt op dezelfde ochtend van 11.30 – 13.00 uur: 360 graden video (vanaf 8 
jaar). 
Met de 360 graden video zie je de wereld van een andere kant. Met deze speciale camera is het 
mogelijk om jouw omgeving vanuit alle hoeken op te nemen! Maak nu kennis met deze bijzondere 
techniek. 
 

iedereen welkom 
De workshop Ozobot en 360 graden video is geschikt voor alle kinderen vanaf 8 jaar en aan de 
Bibberspiraal en Stipwerk, kun je meedoen als je 9 jaar bent of ouder. 
Vanwege de capaciteit van de workshop is van te voren aanmelden gewenst. Dat kan aan de balie, 
via info@bibliotheekoldenzaal.nl of telefonisch: 0541512516. 
Je doet al mee voor €  2,00.  
 

En bent u een enthousiaste volwassene die – op termijn - wel als vrijwillig/st/er wil assisteren bij 
dergelijke workshops? Kom al vast kom eens kijken of neem contact op met Leonie Schepers: 
leonie.schepers@bibliotheekoldenzaal.nl 
 
25 jan.--------------------------------------------------------------------------einde  persbericht 
noot voor de redactie, meer informatie bij: 
Leonie Schepers / Herma Loman 
tel.   512516 / 06 45456336 
e-mail: leonie.schepers@bibliotheekoldenzaal.nl  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u vragen/ opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Wij horen ze graag! 
dir.de-esch@konot.nl 

 

mailto:dir.de-esch@konot.nl

