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Breaking News!!! 

Het is gelukt! Na een zinderende wedstrijd en 
adembenemende taferelen hebben onze beide lego 
league teams zaterdag een plek veroverd in de 
BeNeLux-finale! En wat was het een sportieve en 
gezellige strijd! Het plezier, de emoties en het 
meeleven met anderen straalden eraf bij onze 
teams! En nu, 25 januari, op naar Breda!! 
Uit de facebookpagina van onze lego-teams 
(https://www.facebook.com/fll.telgenborch): 
“Wauw, wat een dag!! Build the Future mag naar 
huis met de robotprestatieprijs met 295 punten en 
overall 2e. Power 2 the Future mocht de 
Championsaward meenemen. We gaan met beide 
teams door naar de Beneluxfinale!! Wat een 
ontlading en blijdschap bij beide teams.” 

Ook in de krant stond het fantastische nieuws: 
https://www.tubantia.nl/regio/telgenborch-uit-almelo-is-de-grote-winnaar-van-lego-league-finale~a91d8
750/?fbclid=IwAR0ahG7yQ9go5mPlRtWmH46ZEWsGpgOVum2Ib_odnxhQhkOz9hAxaPYHqHk&refer
rer=https://www.facebook.com/ 
 

 
 

https://www.facebook.com/fll.telgenborch
https://www.tubantia.nl/regio/telgenborch-uit-almelo-is-de-grote-winnaar-van-lego-league-finale~a91d8750/?fbclid=IwAR0ahG7yQ9go5mPlRtWmH46ZEWsGpgOVum2Ib_odnxhQhkOz9hAxaPYHqHk&referrer=https://www.facebook.com/
https://www.tubantia.nl/regio/telgenborch-uit-almelo-is-de-grote-winnaar-van-lego-league-finale~a91d8750/?fbclid=IwAR0ahG7yQ9go5mPlRtWmH46ZEWsGpgOVum2Ib_odnxhQhkOz9hAxaPYHqHk&referrer=https://www.facebook.com/
https://www.tubantia.nl/regio/telgenborch-uit-almelo-is-de-grote-winnaar-van-lego-league-finale~a91d8750/?fbclid=IwAR0ahG7yQ9go5mPlRtWmH46ZEWsGpgOVum2Ib_odnxhQhkOz9hAxaPYHqHk&referrer=https://www.facebook.com/


Kerstfeest 2019: Vrede is Dichtbij 
In een maand die begint met Sinterklaas en eindigt met Kerstmis ligt een thema 
‘Geloven’ voor de hand. Maar is het nog wel van deze tijd om te geloven in een 
hoogbejaarde, goedgeefse bisschop, in een echt vredig kerstfeest en in een God 
die omziet naar mensen? 
Geloof en godsdienst hebben het moeilijk in een wereld van meten, tellen en 
exact weten; voor zoeken of twijfelen is steeds minder ruimte. En toch vieren 
mensen wereldwijd ieder jaar Kerstmis. Een feest van hopen, verlangen, dromen 

en geloven. Welk houvast heeft het ons te bieden? 
Het tweeduizend jaar oude Bijbelse geboorteverhaal van Jezus, opgeschreven door Lucas, helpt ons 
om dat te ontdekken. Drie keer vraagt een engel om geloof. De eerste engel vraagt Zacharias en 
Elisabet om te geloven dat ze op hoge leeftijd nog een zoon zullen krijgen. En dat dit kind de opmaat 
is naar een betere toekomst. Het laatste is wellicht nog moeilijker te geloven dan het eerste. De 
tweede engel vraagt Maria, een onbeduidend meisje, om te geloven dat zij de moeder van Gods Zoon 
zal worden. En dat dit kind het begin betekent van een wereld van rechtvaardigheid en vrede. De 
derde engel vraagt eenvoudige herders om te geloven in de vrede die God toewenst aan iedereen die 
hij liefheeft. 
 Je kunt je bij dit verhaal afvragen of het echt gebeurd is. Of het waar is van die engelen, van de volle 
herberg en van de herders in die nacht, toen en daar. De geloofsvraag in het verhaal gaat echter over 
onszelf, in het hier en nu: Durven we te geloven dat een toekomst van vrede en rechtvaardigheid 
mogelijk is? En geloven we dat ook de allerkleinste inzet een begin kan zijn? Dat een kind, een aardig 
gebaar en een vriendelijk woord de wereld al kunnen veranderen? 
Geloof in een toekomst van vrede wordt gedragen door vertrouwen in mensen en wat mensen 
kunnen. Het Bijbelse geloven gaat nog een stap verder. Dat vertelt dat de ervaring van vrede ook iets 
is dat je soms zomaar aangereikt en geschonken wordt. In het prentenboek Het besluit van Sneeuwuil 
dat speciaal voor de onderbouw is gemaakt en een belangrijk onderdeel is van de kerstviering dit jaar, 
wordt dat prachtige verbeeld. Op het moment dat de verse sneeuwvlokken smelten op zijn tong 
mijmert Eekhoorn:  
‘Vrede… dat proeft als een heerlijk woord.’ 
 
Refrein: 
Vrede klinkt als stilte, 
proeft als een heerlijk woord. 
Vrede voelt gelukkig, 
warmt je op als je het hoort. 
Vrede geef je door, 
deel je met elkaar. 
Zo wordt vrede meer en meer. 
Maak die kerstdroom waar! 
  
1. Elke voetstap die jij zet 
naar wie eenzaam is… 
Elk lief woord verzacht verdriet, 
troost bij een gemis. 
Vrede kun je doen. 
Vrede, dat ben jij. 
Breng vrede dichterbij. 
  

 
2. Elke glimlach die jij geeft 
aan wie somber is… 
Elke uitgestoken hand 
heeft betekenis. 
Vrede kun je doen. 
Vrede, dat ben jij.  
Breng vrede dichterbij. 
  
Refrein 
  
3. Verras! 
Verras iedereen. 
Verras iedereen als het kan. 
Zorg voor onverwacht veel vrede. 
Vrede, vrede, vrede. 
  
 

Gang van zaken kerst woensdag 18 december 
Alle kinderen worden woensdag om 15:45 uur in de klas 
verwacht. De kerstviering start om 16:00 uur. Na de viering gaan 
we met elkaar op school eten. De kerstviering eindigt om 18:00 
uur. 
Verzoek: Zou u het eten voor 17:00 uur naar school willen 
brengen? De kinderen moeten hun eigen bord, bestek en beker 
meenemen. Graag met een naam erop. Omdat er, in verband met 
de kleine ruimte, helaas geen ouders op school kunnen blijven, is 
de musical live te volgen via onze facebookpagina: 

www.facebook.com/telgenborch  

http://www.facebook.com/telgenborch


Bijbelverhalen 
Geloven (week 49 t/m 51) Inhoud: Geloven, zeker weten en 
twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede. 
Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Maria gelooft in haar kind (Lucas 1, 26-36 en 46-55): Maria en 
Jozef gaan op reis (Lucas 2, 1-5).  
middenbouw: Geloof het maar, Johannes is een kind van God (Lucas 1, 
52-79); Naar de stad van koning David (Lucas 2, 1-5). 
bovenbouw: Geloof het maar, Johannes is een kind van God (Lucas 1, 
52-79); Naar Betlehem (Lucas 2, 1-5). 
 
Kerstvakantie 
In de jaarkalender hebt u het al kunnen zien, maar we wijzen er nog even op, dat de 
kerstvakantie bij ons duurt tot en met maandag 6 januari.Wij hebben samen met onze 
collega’s van PCO Noord Twente, die maandag onze jaarlijkse inspiratiedag! We gaan nu 
voor de tweede keer naar Erve Asito van onze plaatselijke voetbalclub Heracles. We hopen 
daar een zinvolle en inspirerende dag door te brengen! 

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

 
 
 

Fijne Feestdagen en Gelukkig Nieuwjaar 
Tot dinsdag 7 januari 2020! 


