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Schoolreisgeld 
Zoals u weet wordt een deel van de ouderbijdrage bestemd voor de schoolreizen en 
-kampen. Omdat ze helaas dit schooljaar niet door konden gaan, krijgt u het geld wat 
hiervoor bestemd was natuurlijk terug. 
Het blijkt technisch nog en grote klus te zijn om dit te regelen. We doen ons best het 
zo snel mogelijk voor elkaar te maken. 
Ik had dat natuurlijk al eerder moeten schrijven, maar ik was (ten onrechte) van 
mening dat ik dat al met u had gecommuniceerd…. 
 
Hoe staan we ervoor?? 
We zien geen kans in de korte tijd die ons nog rest tot aan 
de zomervakantie een beeld te krijgen van hoe het er 
precies voorstaat met al onze leerlingen. We werken in 
leerjaar-groepen en werken niet met plp’s. Na de vakantie 
hopen we alles weer als vanouds op te pakken. 
 
Ouder gezocht voor de Medezeggenschapsraad (MR) 
In de MR van de Telgenborch is een vacature ontstaan voor een ouder. Wie komt 
ons versterken? 
De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. 
De taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming met 
betrekking tot het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de 
schooldirectie en - bestuur. De MR en de directie hebben een groot 
gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een 
gezonde en harmonieuze schoolorganisatie. 
  
Concreet betekent dit dat de MR: 
-       Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt. 
-       Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school. 
-       Alle onderwerpen bespreekt die de school en het onderwijs betreffen. 
-       Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling 
overleg in de school. 
Voor meer informatie kun je terecht bij een van de leden van de MR of stuur een 
email naar: mr@telgenborch.nl 
 
Personeelsgeleding: Oudergeleding: 
Falina ter Buurkes Jolien Bos 
Jeannette Janszen Rana Seleman 
Aida Avadis 
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(zwem)Activiteiten op het Sportpark 
Wat fijn dat de schooltijd van onze kanjers in groep 8 gewoon in hun eigen groep 
afgesloten kan worden. We maken er een gezellige tijd van! Aanstaande woensdag 
gaan we lekker samen naar het Sportpark voor wat leuke sportieve 
(zwem)activiteiten! 

 
Technisch lezen (herhaling) 
Na elk schooljaar merken we dat met name bij kinderen uit de middenbouwgroepen 
het technisch lezen in een zomervakantie wat wegzakt. Voor de komende 
zomervakantie hebben we daar misschien nog wel meer dan anders zorgen over! 
Het is enorm belangrijk dat kinderen die (pas) begonnen zijn met lezen regelmatig 
blijven oefenen; ook in een vakantie. Ouders zouden regelmatig hun kind(eren) 
moeten stimuleren te lezen. Vanuit school zullen we zorgen voor een leuk aanbod 
van boeken in de vakantie. Maar u moet ons dan wel helpen door te gaan lezen met 
uw kind(eren). 

 
 
Bijbelverhalen 

Protesteren (week 23 en 24) Inhoud: Tegensputteren 
en weerwoord geven. Verzet en protest omwille van 
rechtvaardigheid. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Mordechai protesteert (Ester 3 en 4); De rollen 
worden omgedraaid (Ester 6); Ester vertelt (Ester 7).  
middenbouw: Oom Mordechai maakt bezwaar (Ester 3, 4 en 
5, 1-9); Esters protest-etentje (Ester 6 en 7). 
Bovenbouw: Mordechai maakt bezwaar (Ester 3, 4 en 5, 1-9); 
Ester doet haar mond open (Ester 6 en 7). 

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


