
  

 

Dinsdagkrant 
        Dinsdag 12 maart 2019                        Jaargang 24 nr. 23 
Open Dag 
Aanstaande woensdag 13 maart houden we met alle scholen in de schelfhorst onze 
Open Dag. We heten dan van harte welkom alle ouders met hun kind(eren) die 
belangstelling hebben voor onze mooie school. Kent u ouders waarvan het kind 
volgend schooljaar 4 jaar wordt? Vertel ze dan over deze open dag. Ouders en 
kinderen zijn welkom van 9:00 tot 12:00 uur! 

 
 
Nieuwe naam voor onze Dinsdagkrant 
Denkt u en denken jullie nog aan het bedenken van een nieuwe naam voor deze 
nieuwsbrief? We willen heel graag een nieuwe frisse naam voor onze dinsdagkrant! 
 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens op 
vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.  
Op vrijdag 22 maart is stamgroep Borg Ewsum aan de beurt! Daarna 
volgt op 5 april de weeksluiting van Twickel. 
 
Het onderwijs staakt op vrijdag 15 maart (herhaling) 
De onderwijsbonden organiseren in de week van 11 maart acties 
voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een 
landelijke onderwijsstaking op 15 maart en een manifestatie op het Malieveld in Den 
Haag. 
Ook van de Telgenborch zal een aantal collega’s meedoen aan deze actie. Dit 
betekent, dat er op vrijdag 15 maart geen school zal zijn. 



Herinnering studiedag kleutercollega’s  
Aanstaande donderdag hebben alle kleuters een vrije dag, omdat er dan een 
studiedag is voor de collega’s van de onderbouw. 
 
Voor de agenda: 
Woensdagmiddag 27 maart: schoolvoetbaltoernooi groepen 5 en 6 
Woensdagmiddag 3 april: schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 
 
Bijbelverhalen 
Spreken (week 8 t/m 11) 
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden 
het leven betekenis geven. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Je moet ook iets doen! (Lucas 5, 12-16); Beloofd! (Matteüs 5, 33-37). 
middenbouw:  
Geloven op je woord (Matteüs 5, 33-35). 
bovenbouw:  
Ja is ja en nee is nee (Matteüs 5, 33-35). 

 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 


