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Start schooljaar 2021-2022
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wat fijn om de kinderen weer op school te
mogen ontvangen. De verhalen over de vakantie, de vrolijke gezichten, de
gezelligheid. Het is een feest om door de school te lopen en de fijne sfeer te proeven
die er in de school heerst. Dat belooft een mooi schooljaar te worden.

De kinderen hebben maandag de hele dag in hun stamgroep
gewerkt. Op die manier kon er een rustige start worden
gemaakt en hebben de leerlingen en de leerkrachten echt
even de tijd gehad om nader kennis te maken met elkaar. Ook
de middagen zijn deze week ingevuld in de stamgroep. In de
stamgroeptijd besteden we veel aandacht aan de
groepsvorming. Het proces van groepsvorming begint na een

vakantie namelijk weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar
en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in
de klas te creëren. Daar hebben we de rest van het jaar plezier van.

Vanaf dinsdag volgden de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 deze week ook elke
ochtend weer de lessen bij de vakleerkrachten. We oefenden met het werken
volgens het lesrooster en natuurlijk ook met het gebruik van de nieuwe
chromebooks. Groep 3 wisselt hierbij nog niet van lokaal. Zij krijgen op die
momenten les van de vakspecialisten voor groep 3, juf Els of juf Marijcke.

Deze week konden de ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 en de
ouders van de nieuwe leerlingen aan het begin van de dag een kijkje nemen in de
klas van hun zoon/dochter. We merken dat dit erg prettig verloopt. Fijn om weer een
start te kunnen maken met het ontvangen van ouders op school. Met het team kijken
we hoe we dit gedurende het schooljaar kunnen uitbreiden.

Traktaties
Kinderen die jarig zijn mogen op de Telgenborch de klassen rond met een mooie
verjaardagskaart en traktatie. Dat vinden wij als team natuurlijk heel leuk en lekker,
maar soms is het ook veel. Daarom hebben we voor dit schooljaar een extra optie
bedacht waaruit u kunt kiezen:
Optie 1: een traktatie voor de klas en voor de leerkrachten
Optie 2: een traktatie voor de klas en een kleine donatie voor het goede doel in de
spaarpot op school. (dit schooljaar: Gambia)
Meestal vinden kinderen het erg leuk om op school te mogen trakteren met hun
verjaardag. Natuurlijk is dat geen verplichting. Indien u niet wilt trakteren is dat ook
prima.



Startactiviteiten
Op vrijdag 3 september staat onze startdag gepland. Op die dag willen wij de start
van het nieuwe schooljaar graag met de kinderen en u vieren. ‘s Middags beginnen
we met het organiseren van een sponsorloop onder schooltijd. Deze week vertelde
meneer Gerrit in de klassen voor welk goede doel de leerlingen zullen gaan lopen:
de aanleg van een borehole in Gambia, zodat er altijd (drink)water beschikbaar is.
Voor de zomervakantie hebben wij ook een oproep gedaan voor het inzamelen van
(zomer)kleding 0 tot 6 jaar. Deze kleding kunt u vanaf maandag 30 augustus
inleveren op school bij meneer Arnold. Wilt u de kleding aanleveren in een zak? U
zult de kinderen in Gambia er een groot plezier mee doen. Bedankt alvast!

Sponsorloop
3 september van 12.30 - 13.30 uur

Genodigden: ouders
De leerlingen van de Telgenborch lopen de sponsorloop voor Gambia. Ouders

moedigen de kinderen aan tijdens het lopen. Zij mogen een plekje langs de route
uitzoeken, waarbij zij 1,5 m afstand houden tot andere volwassenen.

Als startactiviteit na schooltijd hadden wij in eerste instantie de zomerfair gepland
staan. We hebben toch moeten besluiten om deze uit te stellen. Er zou dan een te
grote groep mensen bij elkaar zijn om voldoende afstand te kunnen houden. Hierbij
zouden we ook gebruik moeten maken van de lokalen in de school. Door het
organiseren van een vossenjacht kunnen wij dit probleem ondervangen. De
zomerfair wordt natuurlijk niet van ons lijstje geschrapt. Dit feest houden we nog
tegoed.

Vossenjacht
3 september van 18.30-19.30

Genodigden: leerlingen, ouders en team van de Telgenborch
Het team van de Telgenborch zal verkleed door de wijk lopen.

Na het startsignaal lopen leerlingen, onder begeleiding van hun ouders,
door de wijk op zoek naar de ‘vossen’. Vooraf ontvangt u een plattegrond

van het zoekgebied.
Komt u ook? We ontmoeten u dan graag!

Ouderraad zoekt versterking
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De
Telgenborch. Ze houden zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan de
kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de kerstvieringen, de Paaslunch, het
schoolreisje, activiteiten in de laatste schoolweek en nog veel meer.Daarnaast
beheert de OR de jaarlijkse schoolgelden. Deze worden besteed aan activiteiten en
soms aan aanvullende leermiddelen.



De OR bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter Yvette Schutte, secretaris Anita
Linthorst en penningmeester Pauline Timmerije), uit een zestal leden (Fulya Donmez,
Marjolein Westerhof, Petra Baas, nieuw lid, nieuw lid, nieuw lid). Twee teamleden
(Ellis Leusink en Jantine Tijhuis) en de directie (Christien Sickman) adviseren de
ouderraad.
De Ouderraad is dus dringend op zoek naar nieuwe leden. Bent u de ouder die de
Ouderraad zou willen versterken? Meld u dan nu aan via or@telgenborch.nl.
Wilt u eerst wat meer informatie? Stuur dan gerust een mailtje. De ouderraad staat u
graag te woord.

Jaarplanner
Elk jaar ontvangen ouders van de Telgenborch een jaarplanner. U bent gewend deze
al voor de zomervakantie te ontvangen. Op dit moment wordt hier nog aan gewerkt.
Wij zullen ervoor zorgen dat u hem z.s.m. ontvangt. Daarnaast gaan we
onderzoeken of het handiger is om de kalender via Parro te gebruiken. Op die
manier staat alles overzichtelijk voor u bij elkaar.
Hierbij alvast de data voor de maanden augustus en september:
27 augustus stamgroepen onderbouw vrij (kleuters)
01 september ANWB Streetwise voor de groepen 1,2 en 5 t/m 8

(de groepen 3 en 4 zijn later in het jaar aan de beurt i.v.m
beschikbaarheid van de sporthal)

03 september sponsorloop (‘s middags onder schooltijd)
Startactiviteit schooljaar 21-22: vossenjacht ( 18.30-19.30 uur)

06 september vergadering ouderraad
10 september stamgroepen onderbouw vrij
13 september GMR vergadering
24 september stamgroepen onderbouw vrij
27 september MR vergadering

Corona
Net voor de zomervakantie zijn de coronamaatregelen voor het basisonderwijs iets
versoepeld. De belangrijkste punten rondom dit onderwerp delen we graag met u:

- Ouders zijn weer welkom in de school. Wanneer wij ouders uitnodigen in de
school dienen wij ons te blijven houden aan de 1,5 m maatregel.

- Door de versoepelingen is het weer mogelijk om groepsdoorbrekend te
werken. Dit betekent dat we weer les kunnen geven volgens ons vertrouwde
onderwijsconcept. Tevens biedt het meer mogelijkheden voor activiteiten met
leerlingen binnen en buiten de school.

- We blijven aandacht besteden aan hygiëne en een goede ventilatie.
- Vanaf halverwege september kunnen we weer gebruik maken van de sporthal.
- Personeel en leerlingen blijven thuis bij klachten passend bij Covid-19
- Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,

niezen en keelpijn) mogen weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts,
benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.

Bijbelverhalen
Wij gebruiken de godsdienstmethode “Trefwoord” en op deze plek vindt u de
verhalen die verteld worden in de groepen. Op die manier bent u op de hoogte
waarover er op school in de klassen wordt gesproken.

mailto:or@telgenborch.nl


Thema: Beginnen (week 35 en 36)
Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te
mogen beginnen.
Bijbel: Schepping van de wereld (Genesis 1; Genesis 2,5-25); Noach en de grote
vloed (Genesis 6-9).

Via deze nieuwsbrief bent u weer op de hoogte gebracht van de laatste
ontwikkelingen. Mocht u toch nog vragen hebben of informatie missen, dan horen wij
het graag.

Met vriendelijke groeten, mede namens mijn collega’s,
Christien Sickman


