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Weer begonnen! 
Fijn, dat we het nieuwe schooljaar zijn gestart! De kop is er alweer af! Wij hebben 
ontzettend veel zin er voor onze leerlingen een fijn schooljaar van te maken. We 
hopen dat de kinderen er ook zin in hebben, maar gezien de leuke reacties 
maandagmorgen lijkt dat ook wel goed te zitten! 
Welkom alle nieuwe ouders en leerlingen; we hopen dat jullie ook snel je plek 
gevonden hebben op onze school. 
 
Personeel wel en wee 
Er is met collega's nogal wat gebeurd in de vakantie! Zo heeft juf 
Ellis een prachtig mooi zoontje gekregen en is juf Margreet van 
de trap gevallen. 
We feliciteren Ellis en haar man Erik van harte met de geboorte 
op 16 juli van gezonde zoon Siem. Fijn dat alles goed is gegaan. 
Inmiddels is Siem alweer een maand oud en lopen de trotse 
ouders met de kinderwagen rond om Siem aan iedereen te laten 
zien! 
Ja en dan juf Margreet….. De trap stond niet helemaal stabiel, 
maar als je even “tegenhangt” moet het allemaal toch wel lukken? Nee dus! 
Kruisband gescheurd, knie ontwricht en nu dus voorlopig zien rond te komen met 
een brace! Gelukkig valt het met de pijn mee en - bikkel als ze is - is ze wel 
begonnen met haar werk! 

 
Nieuwe collega’s 
We verwelkomen nogal wat nieuwe collega’s dit schooljaar! Zo komt Jarno Harberink 
juf Margreet ondersteunen voorlopig en vervangt Hidde Brunnekreef tot aan de 
kerstvakantie juf Ellis. Ook nieuw op school is Ebru Mert. Zij vult de taken van 
meneer Roy in. 
We heten alle nieuwe collega’s van harte welkom op school en wensen ze een fijne 
tijd toe. 
 
Nieuwe ouders 
We heten alle nieuwe ouders (nogmaals) welkom! Ik kan me voorstellen dat er zo in 
de deze tijd heel veel nieuwe dingen op u afkomen. Vraagt u alstublieft als iets niet 
duidelijk is. We zijn er (ook) om u te helpen. 
 
 



Kamp groep 8 
Ja, u leest het goed! Groep 8 (groep 7 van het afgelopen jaar) kan het “verloren” 
kamp van afgelopen schooljaar toch nog “inhalen”. Van 2 t/m 4 september gaan de 
kinderen alsnog naar de kampeerboerderij in Rijssen. 
Als u vorig schooljaar het kamp groep 7 nog niet had betaald verzoeken we u deze 
kosten (€ 50) zo snel mogelijk over te maken op het bankrekeningnummer van de 
oudervereniging NL58 RABO 0148 958.710 t.n.v. Ouderraad de Telgenborch, onder 
vermelding van de voor- en achternaam van uw kind. 
 
Bijbelverhalen 
Wij gebruiken de godsdienstmethode “Trefwoord” en op deze plek vindt u elke week 
de verhalen die verteld worden, zodat u thuis ook weet “waarover zij spraken”. 
Deze week is de Startweek 
● Bijbelverhaal onderbouw: Mensen helpen (Marcus 1, 14-20). 
● Bijbelverhaal middenbouw: Het mosterdzaadje (Lucas 17, 5-6). 
● Bijbelverhaal bovenbouw: Een verhaal dat niet kan (Lucas 13, 18-19). 
 
Jaarplanner 
Als u (nog) geen jaarplanner hebt gekregen kunt u erom vragen bij de leerkracht. In 
de jaarplanner staan alle belangrijke data voor dit schooljaar. Goed bewaren!! 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 

 


