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Toetsen 
We zijn weer aan het toetsen! Elk schooljaar, in 
januari en juni, toetsen we onze leerlingen m.b.v. 
landelijk genormeerde toetsen. We willen graag een 
beeld hebben van de vorderingen van de kinderen. 
Natuurlijk hebben leerkrachten best zelf ook een 
beeld van hoe het er voor staat, maar we willen dat 
voor onszelf, voor de kinderen en hun ouders graag 
bevestigd zien door deze “onafhankelijke” toetsen. 
De uitslagen kunt u zelf ten allen tijde inzien als u 
inlogt in het ouderportaal van ons 
administratieprogramma. Kunt u niet (meer) 
inloggen: stuur dan even een mailtje naar 
ghendriks@telgenborch.nl Dan stuur ik u nieuwe 
gegevens. 
 

Bijbelverhalen 
Gelukwensen (week 2 t/m 4) Inhoud: Gelukwensen, geluk en 
ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 
Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Gaat het feest niet door? (Lucas 14, 16-24); Bartimeüs (Lucas 
18, 35-43).  
middenbouw: Een kromgegroeide hand (Marcus 3, 1-6); Het grote feest 
(Lucas 14, 16-24). 
Bovenbouw: Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1-6); Het verhaal van 
de honderd smoezen (Lucas 14, 16-24). 
 

Foto collage 
 
Misschien hebt u de afgelopen tijd op twee plekken de grote 
doeken zien hangen waarop de goede wensen voor het 
nieuwe jaar stonden en een kerst illustratie. We willen deze 
borden graag opnieuw “behangen”met afbeeldingen van 
kinderen van school die op een of andere manier bezig zijn 
met school-activiteiten. 
We hebben wat foto’s gemaakt en die foto’s worden tot een 
collage verwerkt. Natuurlijk moeten kinderen en ouders 
daarmee akkoord gaan. Als u benaderd wordt hopen we dat u 
toestemming geeft! 
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Staken 
 
En ja, wij doen weer mee aan de landelijke onderwijsstaking op 
donderdag en vrijdag 30 en 31 januari a.s.  
Er is inmiddels wel een nieuwe CAO aangenomen die een deel van 
de problemen in het onderwijs oplost, maar we vinden het allemaal 
niet structureel en er is meer nodig om goed onderwijs, ook in de 
toekomst, te garanderen. Daarom gaan we weer de barricaden op 
om de politiek ervan te overtuigen dat er echt structurele 
oplossingen moeten komen om b.v. het lerarentekort tegen te gaan 
en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. 

 
Kapotte ipads 
Het komt best regelmatig voor dat ipads kapot gaan. Niet altijd door eigen schuld 
natuurlijk, maar we merken ook best vaak dat kinderen onzorgvuldig omgaan met 
hun kostbare ipad. Wilt u nog eens met uw kind(eren) in 
gesprek gaan als u ziet dat ze er onvoorzichtig mee 
omgaan. 
We hebben de afspraak dat, als een ipad, in een 
schooljaar voor de tweede keer kapot gaat, dat het 
apparaat dan op school blijft en niet meer mee mag gaan 
naar huis. 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks

 


