
 

 

 

 

 

Voorwoord 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is de voorjaarsvakantie bijna voorbij. Het lijkt erop dat de voorjaarsvakantie 

gedaan heeft wat we hopen: de winter achter zich laten en het voorjaar aankondigen! Wat was het lekker 

lenteweer en wat kun je dat al zien aan de natuur buiten. De voorjaarsvakantie is wat dat betreft een mooi 

keerpunt gebleken!  

 

De voorjaarsvakantie is voor ons als school ook meestal een keerpunt. De eerste helft van het schooljaar zit er 

dan op. De CITO Midden-toetsen zijn afgerond en de adviezen aan groep 8 zijn gegeven. De komende weken 

staan met name in het teken van het analyseren van de toetsresultaten en de groepsbesprekingen, waarin we 

per groep en ook schoolbreed kijken welke stof de leerlingen al beheersen en op welke onderdelen ze nog extra 

aanbod nodig hebben. De komende weken staan uiteraard ook in het teken van de manier waarop we daarover 

met u in gesprek gaan d.m.v. de rapporten en de (driehoeks)gesprekken.  

 

In deze InterEsch de informatie die voor deze maand relevant is. 

 

Maar eerst gaan we Carnaval vieren! Voor de vakantie hebben we onze schoolprins en schoolprinses gekozen. Zij 

hebben hun eerste officiële verplichtingen al achter de rug. Aanstaande vrijdag gaan we met z’n allen Carnaval 

vieren. Daarna u wellicht ook met uw gezin.  

 

Namens het team wens ik u daarbij veel plezier en dan zien we elkaar weer op woensdag 6 maart! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Bart Freriks 

Directeur 

Onderwijsgemeenschap FrEsKo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leader in Me 
 

 
Gewoonte 5 EERST BEGRIJPEN DAN BEGREPEN WORDEN 

 
Ik luister naar de ideeën en gevoelens van anderen. 

Ik probeer dingen vanuit hun standpunt te begrijpen. 
Ik luister naar anderen zonder hen te onderbreken. 

Ik durf mijn ideeën naar voren te brengen. 
Ik kijk mensen aan wanneer ik met ze praat 

 

 
 
Welkom op onze school 

 

In de maand maart stroomt in: 

Eva Blokhuis   groep 1B 

 

 

We wensen Eva fijne schooljaren toe op onze school. 

 

Carnaval op school 
 

 

 

Aanstaande vrijdag is het Carnaval op onze school. Hierover heeft u al 

bericht ontvangen. Let u even op de aangepaste schooltijden: 10.00 – 

13.00 uur (9.50 uur aanwezig) 

 

 

 

 

 

 

Rapporten en rapport-/(driehoeks)gesprekken 
 

Op 15 maart aanstaande krijgen de leerlingen hun rapporten mee naar huis. In de week daarna vinden de rapport- 

/(driehoeks)gesprekken plaats en wel op dinsdag 19 maart en op donderdag 21 maart. U kunt deze afspraken 

zelf inplannen via Social Schools. U krijgt daarover één dezer dagen een mail. Mocht u die eind volgende week 

nog niet hebben ontvangen dan kunt u het beste even contact opnemen met de groepsleerkracht van uw zoon 

of dochter.  

 

 

Lerarenstaking 
 

Op 15 maart is de landelijke lerarenstaking. Zoals we u eerder hebben laten weten wordt deze staking niet 

KONOT-breed ondersteund. Dat wil zeggen dat leerkrachten zelf zullen bepalen of zij gaan staken of niet. Zoals 

het er nu naar uit ziet, zullen enkele leerkrachten gebruik maken van hun stakingsrecht. Die ruimte zullen wij ze 

uiteraard ook geven. Wij streven ernaar om de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit de klassen van de 

desbetreffende leerkracht(en) nog deze week te informeren wat de consequenties hiervan zullen zijn. 

 

Doppenactie 
 

 

Zoals jullie weten, staat er in de hal van de school een box waarmee we plastic doppen sparen. Het geld dat we 

hiermee verdienen gaat naar KNGF-geleidehonden.   

Welke dopjes sparen we? Zuivere plastic dopjes die altijd goed zijn: 

- dopjes van flessen en bussen: 



 

 

       - dranken: frisdrank, water, melk, fruitsap, sportdrank  

       - producten: (af)wasproducten, detergenten, deo's, shampoos, spuitbussen 

       - sauzen 

       - medicatie 

- deksels of klepjes van: choco, honing, koffie, sauzen ... 

 

Het sparen gaat heel goed. We zien alleen momenteel, dat er regelmatig ook ijzeren kroonkurken in de 

bak belanden. Dit is niet de bedoeling!!! Alleen de harde plastic doppen mogen in de box. 

 

Doneeractie meningokokken meningitis 
 

We willen graag uw aandacht vragen voor 

een actie voor het vroegtijdig signaleren 

van meningokokken meningitis. Gijs, het 

broertje van Sep, leerling van groep 1a van 

de Franciscusschool, is in de kerstvakantie 

getroffen door meningitis. Hij heeft heel 

hard moeten vechten om de ziekte te 

boven te komen, en dat is gelukkig gelukt! 

Helaas overlijden er regelmatig (jonge) 

kinderen aan deze ziekte, o.a. omdat de 

ziekte niet altijd op tijd wordt ontdekt. De 

ouders van Sep en Gijs, zijn nu een actie 

gestart om aandacht te vragen om deze ziekte vroegtijdig te kunnen signaleren. In het kader van deze 

doneeractie gaan zij o.a. meelopen met de halve marathon en 10 km van Enschede op 14 april. Meer informatie 

over deze doneeractie alsmede het uitgebreide verhaal kunt u vinden via onderstaande link: 

 https://www.doneeractie.nl/actie/-33661  

Onze leerlingen en kinderen behoren tot de risicogroep, dus het zou mooi zijn als we allemaal een steentje bij 

zouden kunnen dragen aan deze actie! 

 
 

Kalender maand maart 
 

Vrijdag 1 maart   Carnaval op school 

Zaterdag 2 maart  Oud papier 

Maandag 4 maart  Rosenmontag; alle leerlingen vrij 

Dinsdag 5 maart   Alle leerlingen hele dag vrij 

Donderdag 7 maart  Studiemiddag; alle leerllingen om 12.00 uur vrij 

    OR vergadering 

Vrijdag 8 maart   Juf Janine jarig 

Maandag 11 maart  19.30 uur MR vergadering 

    Start damtoernooi 

Vrijdag 15 maart   Speelgoedochtend groep 1 en 2 

    Rapport mee 

Dinsdag 19 maart  Rapportgesprek groep 1,2 en 3 met ouders 

    Groep 4 t/m 7 ouders met kind 

Donderdag 21 maart  Rapportgesprek groep 1,2 en 3 met ouders 

    Groep 4 t/m 7 ouders met kind 

Zondag 24 maart   Juf Marlies jarig 

Maandag 25 maart  Juf Marlies viert haar verjaardag 

Dinsdag 26 maart  Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Vrijdag 29 maart   Streetwise 

    InterEsch april per mail 

Zondag 31 maart   Zomertijd 

  

   

 

 

https://www.doneeractie.nl/actie/-33661


 

 

   Infobulletin                             

Nieuws/berichten derden maart 2019 
 

  



 

 

 

 



 

 

Gezinsviering 
Aswoensdag 

6 maart om 16.00 uur 
 

 
 

Wees welkom! 
Plechelmusbasiliek Oldenzaal 



 

 

Cirkelviering 
Zaterdag 9 maart 2019 

Plechelmusbasiliek 
 

 
Dromen: 

deze wereld omgekeerd! 
 

Neem je ook wat mee voor de mensen die leven in stille armoede? We zamelen 
deze keer verzorgingsproducten in: shampoo, tandenborstels, zeep etc.  

Alvast bedankt!  



 

 

 

 

 

Hebt u vragen/ opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Wij horen ze graag! 

dir.de-esch@konot.nl 

 

mailto:dir.de-esch@konot.nl

