
 

 

 

 

Voorwoord 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De kop is eraf. De zomervakantie is voorbij. Vorige week maandag zijn we allemaal uitgerust en met frisse moed 

gestart aan het nieuwe schooljaar. De start begon heel erg warm. De eerste dag ook nog een beetje hectisch 

doordat we geen water hadden. Maar gelukkig werd het in de loop van de week wat koeler. De eerste weken van 

het schooljaar staan met name in het teken van een hernieuwde kennismaking met elkaar, een goede sfeer 

creëren in de groepen, afspraken maken hoe we met elkaar om gaan en wat we willen bereiken en ook nog wel 

wat leuke dingen doen. Maar geleidelijk gaan we ook meer en meer aan het werk.  

In deze eerste InterEsch informatie over een aantal praktische zaken die op dit moment van belang zijn. Nog niet 

zo heel veel…want ook wij moeten er nog even inkomen. 

Laten we er met zijn allen een leerzaam en leuk schooljaar van maken! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Bart Freriks 

Directeur 

Onderwijsgemeenschap FrEsKo 

 

 
 

 

Welkom op school 

  
Welkom op onze school  
  

In de maand augustus/september stromen in:  

 
Julian Bagerman  groep 5A 

Sophie Bagerman groep 3A 
Seth Everlo  groep 6/7 

Anna Ponsteen  groep 7A 
Nora Ponsteen  groep 6A 

Martin Remerink  groep 2A 

Wess Rödel  groep 1A 

Valentijn Verweij  groep 1A 

      
  
  
We wensen alle kinderen fijne schooljaren toe op onze school.  
  



 

 

Welkom 
 

Op de valreep van de zomervakantie is ons team nog verder uitgebreid met 2 nieuwe leerkrachten. Colja Heerink 

is vanaf nu onze vakleerkracht gym. Dit schooljaar hebben we 2 dagen per week een vakleerkracht. Daardoor 

krijgen alle groepen dit jaar, ook de kleuters, nu één keer per week les van een vakleerkracht. Rosanne van der 

Wiel is een invaller binnen Konot. Onze school wordt haar stamschool. Dat houdt in, dat als ze nergens hoeft in 

te vallen ze bij ons ingezet kan worden. Daardoor hebben we af en toe wat ‘extra handjes’ in de klas! Hieronder 

stellen Colja en Rosanne zich aan u voor! Ook Noa Groote Punt treedt toe tot ons team. Noa was vorig jaar 

stagiair in de onderbouw en komt dit schooljaar in het kader van haar opleiding via een werkervaringsplek 4 

dagen in de week werken als school assistent. Zij gaat leerkrachten en de directie ondersteunen met allerlei zorg, 

opruim- en administratieve taken zodat die meer tijd over houden voor onderwijskundige zaken. 

Hieronder stellen Rosanne, Colja en Noa zich aan u voor! 

Hallo allemaal! 

 
Ik ben juf Rosanne (28 jaar) en ik werk sinds dit schooljaar als invaller bij Konot. 

De Esch is mijn stamschool, hier zal ik te vinden zijn op dagen dat ik niet hoef in te vallen. 
 

Hiervoor heb ik (2 jaar) in Almere en (5 jaar) in Dronten gewerkt als juf in de midden- en 
bovenbouw. Sinds 6 weken woon ik in Twente en ik hoop ook hier mijn plekje te vinden! 

 
Fijn dat ik mij nu al welkom voel op De Esch! 

 
Vriendelijke groeten, 

Juf Rosanne  
 

 

Hallo,                                                                                                                                   

Mijn naam is Noa Groote Punt. Ik ben 18 jaar en ik woon in Oldenzaal.   

Mijn opleiding volg ik op ROC te Enschede, entreeopleiding assistent dienstverlening en 

zorg, niveau 1 leerjaar 1.  Ik heb vorig schooljaar stage gelopen in groep 2 bij Janine en 

Helen.                                                                                                                             

Dit jaar heb ik een jaarcontract gekregen voor school assistent. Dat houdt in dat ik 

groepen kan ondersteunen bij opdrachten. Verder verzorg ik de koffiekamer en help ik 

met kopiëren, lamineren en met excursies etc.                                                                                                       

Op de dinsdag ben ik op het ROC en de anderen dagen ben ik hier op De Esch.                                                                                                                          

Ik heb heel veel zin in dit schooljaar! 

Groetjes Noa Groote Punt 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Aangezien ik de nieuwe bewegingsonderwijzer ben op school de Esch is mij gevraagd om een 

stukje over mijzelf te schrijven. Ik ben Colja Heerink, 25 jaar, en woonachtig in Losser. Mijn 

gehele leven staat al in het teken van sport. Toen ik klaar was met zwemles ben ik gaan 

voetballen en volleyballen. Met voetballen ben ik op mijn 12e gestopt maar volleyballen doe 

ik nog steeds. Naast de vier dagen gymles die ik geef, sta ik dus nog een uur of 15 per week 

training te geven, te coachen of zelf te volleyballen. Verder heb ik aan breakdance en 

stijldansen gedaan en ook ooit een halve marathon gelopen. Nadat ik klaar was met mijn 

middelbare school verbaasde het dus niemand dat ik koos om opgeleid te worden tot 

gymdocent. In de zomer van 2017 ben ik afgestudeerd en ben ik begonnen aan de PABO. 

Mijn passie voor kinderen bleef bestaan, maar ik werd er zelf onrustig van dat ik maar heel 

minimaal met hen kon gaan bewegen. Uiteindelijk heb ik besloten dat ik moet gaan doen wat ik echt leuk vind 

en dat is mijn passie voor bewegen overbrengen op de heerlijke ongeremde energie van de kinderen op de 

basisschool. Vorig jaar mocht ik dat door middel van een langdurige inval op basisschool de Meander in 

Ootmarsum en dit jaar mag ik dat ook gaan doen op basisschool de Esch. De eerste twee weken zijn mij erg goed 

bevallen, ik hoop jullie kinderen ook!!  

 

 

 



 

 

Stagiaires 
 

Ook dit jaar verwelkomen wij weer een groot aantal stagiaires op onze school. Het is mooi dat we ook elk jaar 

weer een bijdrage kunnen leveren aan het opleiden van nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten. En mooi 

om elke keer te horen dat stagiaires graag bij ons op school komen. Dit zijn de stagiaires die op dit moment 

meedraaien in ons team: 

  opleiding dagen 

Groep 8 Dennis Benneker Pabo do/vr 

Groep 2-6/7-8 Anniek Bruins 

Loes Brookhuis 

VMBO 

VMBO 

wo/do/vr 

wo/do/vr 

Groep 4 Sanne Damhuis TCC zorg en welzijn do 

Groep 6-7 Shelly Rakers Onderwijsassistent ROC do/vr 

 Jonas Engels Onderwijsassistent ROC ma/di 

 

Schoolkalender 
 

Vorige week hebben alle oudste kinderen uit een gezin de schoolkalender mee naar huis gekregen. Op de 

schoolkalender staan alle op dit moment bekende activiteiten en in het jaarkatern, dat onderdeel is van de 

schoolkalender, staan de belangrijkste praktische zaken die u moet weten. 

Mocht u geen schoolkalender hebben ontvangen laat dat dan even weten aan de groepsleerkracht van (één 

van) uw kind(eren). Die zal dan alsnog een kalender meegeven. 

Gedurende het schooljaar zullen er extra activiteiten plaatsvinden en treden er mogelijk wijzigingen op in de 

kalender. Deze zullen in deze maandbrief en op de kalender in Social Schools worden gezet. Deze kalender is te 

vinden in de app van Social Schools en op de website van onze school. Mochten er verschillen zijn tussen de 

kalender van Social Schools en de schoolkalender, dan is Social Schools ‘leidend’.  

Social Schools 
 

Sinds vorig jaar gebruiken we bij ons op school (naast e-mail) ook Social Schools om u te informeren over 

relevante en leuke zaken op school. In de zomervakantie zijn alle ouders overgezet naar de nieuwe groepen. 

Nieuwe ouders krijgen een berichtje op welke manier zij in kunnen loggen op Social Schools. Mocht u op de één 

of andere manier nog geen toegang hebben tot Social Schools, dan kunt u dat laten weten via ict-de-

esch@konot.nl. Graag dan uw mobiele telefoonnummer, de naam van uw kind en de groep doorgeven. 

SOS-formulieren 

 
Aan het begin van het schooljaar gingen altijd de SOS-formulieren de deur uit. Daarmee kon u de 

contactgegevens doorgeven waarop wij u in geval van nood kunnen bereiken. En kon u eventueel relevante 
medische informatie over uw kind met ons delen. Door de wet op de privacy (AVG) mogen wij dit soort 

formulieren niet meer aan de kinderen meegeven. Wij zijn daarom aan het kijken of we het ouderportal van 
ons leerlingenvolgsysteem open kunnen zetten zodat u deze gegevens zelf rechtstreeks in deze beveiligde 

omgeving in kunt voeren en bijhouden. Zodra wij weten hoe dit in zijn werk gaat laten wij u weten hoe u dit 
kunt doen. 

  
Voor dit moment willen wij u verzoeken om bij uzelf even goed na te gaan of er het afgelopen schooljaar 

contactgegevens zijn gewijzigd en of er medische / allergie-zaken spelen die voor ons van belang zijn om op 
korte termijn al te weten. Als dat het geval is zou het fijn zijn om die z.s.m. met de groepsleerkracht te delen. 

 

Interne verhuizing 
 

Gedurende de zomervakantie heeft er een interne verhuizing plaatsgevonden in ons schoolgebouw. De kantoren 

van directie en administratie zijn verhuisd naar de kantoorruimtes bij de hoofdingang. De bovenbouwgroepen 

(6/7, 7, 8a en 8b) zijn van de 2e verdieping verhuisd naar de verdieping boven de personeelskamer en de 

kantoren. De logopedie en het RID (dyslexie) zitten nu in de middenbouw. 

mailto:ict-de-esch@konot.nl
mailto:ict-de-esch@konot.nl


 

 

Door de interne verhuizing krijgen we bij de bovenbouw de mogelijkheid om een echt leerplein te creëren. De 

komende weken gaan we daarmee aan de slag. Ook in de middenbouw gaan we kijken hoe we dit kunnen gaan 

doen. Bij de onderbouw gaan we de centrale ruimte inrichten met hoeken zodat leerlingen spelenderwijs aan de 

slag kunnen met de leerdoelen van onderbouwd.  

Als gevolg van de verhuizing zijn er een aantal wijzigingen wat betreft het naar binnen gaan van de school. 

 Groep 1, 1/2, 2 & 3 gaan vanaf nu ook gewoon net als de rest van de school om 8.25 naar binnen. 

Voor hen blijft dat de ‘kleuteringang’ tegenover de sporthal; fietsen graag naast de sporthal plaatsen; 

 Groep 4, 5, 6 via de ingang middenbouw tegenover de sporthal; fietsen aan de Oosterikweg plaatsen; 

 Groep 6/7, 8, 8a en 8b: via de hoofdingang; fietsen naast de sporthal plaatsen. 

Graag als u uw kinderen naar school brengt niet fietsen op het schoolplein! 

 

Driehoeksgesprekken 
 

In de week van 16 t/m 20 september vinden de driehoeksgesprekken plaats. Als het goed is heeft u inmiddels 

via social schools een uitnodiging gekregen om u in te schrijven voor een gesprek. Is dat nog niet het geval, laat 

dit dan ook even weten aan de groepsleerkracht. 

Konot Festival “Talenten” 
 

Op vrijdag 20 september vindt het Konot-festival plaats voor alle medewerkers van Konot. Dit 

festival staat in het teken van ‘Talenten’. Talentontwikkeling is één van de speerpunten van 

Konot in het strategisch beleidsplan voor de komende 4 jaar. Alle leerlingen zijn die dag vrij! 

 

 

 

Gezocht: Lege eierdozen 
 

Mocht u lege eierdozen hebben, gooi ze niet weg. Juf Helen van groep 2 is er het hele jaar door 

blij mee! Alle soorten en maten zijn welkom. 

 

Kalender maand september 
 

Zondag 1 september   Juf Irma J. jarig 

Donderdag 5 september   19.00 uur groepsinformatieavond groep 3,7 en 8 

     20.00 uur groepsinformatieavond groep 1 en 2 

Zaterdag 7 september   Oud papier 

Maandag 9 september   Juf Manon jarig 

Dinsdag 10 september   Studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur vrijdag 

Donderdag 12 september   OR vergadering 

Maandag 16 september   19.30 uur MR vergadering 

Dinsdag 17 september   Prinsjesdag 

     Driehoeksgesprekken, groep 1 t/m ouders met kind 

Donderdag 19 september   Driehoeksgesprekken, groep 1 t/m 8 ouders met kind 

Vrijdag 20 september   Konotdag, alle leerlingen hele dag vrij 

Vrijdag 27 september   InterEsch oktober per mail  

   Infobulletin                             

Nieuws/berichten derden september 2019 
 



 

 

HMO Scholierenloop                                                                           

Op zondag 6 oktober vindt de scholierenloop plaats tijdens de halve marathon van Oldenzaal. 

De groepen 3 t/m 5 kunnen 1KM lopen, de groepen 6 t/m 8 de 2KM. Vooraf worden er op school 

clinics georganiseerd waar de kinderen alvast kunnen oefenen.  

Ook biedt BoesCoolFit een kennismakingscursus Hardlopen van Snelle Jelle aan in de maand 

september ter voorbereiding op de loop. Deze cursus kost €5,- en bestaat uit 4 lessen van een uur. 

Inschrijven voor deze cursus kan via: https://www.boescoolfit.nl/sportaanbod/hardlopen 

De inschrijving voor de scholierenloop gaat dit jaar centraal. In de klas komen inschrijflijsten te hangen 

waarop de kinderen zich kunnen inschrijven. We hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke 

deelname. Verdere info volgt binnenkort. 

Padeltoernooi Groep 7 & 8                    

In het weekend van vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september vindt het Padeltoernooi 

plaats voor leerlingen uit groep 7 & 8. Het toernooi zal plaatsvinden op het park van Quick Tennis en 

Padel. Je kunt je opgeven samen met een vriend- of vriendin, want je speelt Padel altijd in dubbels.  

Padel is op dit moment de snelst groeiende sport van Nederland, dus maak er snel kennis mee. 

Als je nog wilt oefenen voor dit kampioenschap, of je weet nog niet precies hoe de regels zijn, dan kun 

je op de dinsdag 24, woensdag 25 of donderdag 26 september gratis komen oefenen van 15.00 uur tot 

17.00 uur bij Quick. Je mag met z’n 2-en komen, of alleen als je nog geen partner om mee te spelen 

hebt. Je hoeft alleen maar in je sportkleren te komen, met sportschoenen, voor de rackets en de 

ballen wordt gezorgd. 

Je kunt je aanmelden (samen met jouw partner) via: padeltoernooi@quicktennis.nl  

Een link naar een filmpje over wat Padel vind je hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJq98s6eGlA 

Sportieve groeten, 

Doortje Grunder 
 

 


