
  

 

Dinsdagkrant 
        Dinsdag 19 maart 2019                        Jaargang 24 nr. 24 
Open Dag 

Leuk dat we zoveel mensen op bezoek kregen afgelopen woensdag! 
We hopen dat deze ouders en hun kinderen een goede indruk hebben 
gekregen van onze prachtige school! 
 

Paasvieringen 
Wat gaat de tijd toch snel! Nog een paar weken en 
dan vieren we weer het paasfeest op school. Op 
donderdag 18 april vieren we het paasfeest in de 
groepen. We willen in de middagpauze weer graag 
met elkaar eten op school.  
We hebben het kerstdiner nog in onze herinnering: 
het was zo gezellig en samenbindend om op deze 
manier met elkaar te eten, dat we dat graag met 
pasen weer willen doen. 
En natuurlijk hebben we uw hulp dan weer nodig! Wilt u iets maken voor het 
paasbuffet? U mag zelf weten wat!  
Bij de klassen komen weer lijstjes te hangen waarop u kunt aangeven wat u naar 
school brengt. 
 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens op 
vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.  
Aanstaande vrijdag, 22 maart, is stamgroep Borg Ewsum aan de beurt! 
Daarna volgt op 5 april de weeksluiting van Twickel. 
 
Voor de agenda: 
Woensdagmiddag 27 maart: schoolvoetbaltoernooi groepen 5 en 6. De eerste 
wedstrijden beginnen om 14:45 uur op de velden van PH. 
Woensdagmiddag 3 april: schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 
 
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! 



Gezocht 
1. Zowel in de onder- en bovenbouw zoeken we wc-rollen (lange en korte) en eierdozen 

om iets van te knutselen. Spaart u mee?  
2. Playmobil: Heeft u thuis nog schoon Playmobil over Romeinen, Egyptenaren, 

Middeleeuwen? Doet u er niets meer mee? Stuurt u dan vooral een email met foto 
naar fstoffelsma@telgenborch.nl 
Dit is voor Wereld (groepen 3-4-5 en 6-7-8) prachtig materiaal om tekenfilmpjes mee 
te maken of om in te zetten bij “begeleid werken”.  

 
Bijbelverhalen 
Oplossen (week 12 t/m 14) 
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het 
vinden van waarheid en gerechtigheid. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Het honderdste schaap (Lucas 15, 4-7); Zonder olie (Matteüs 25, 1-13). 
middenbouw:  
Teveel (Matteüs 19, 16-24); Een lastig probleem (Johannes 8, 1-11). 
bovenbouw:  
Alles verkopen wat je hebt? (Matteüs 19, 16-24); Een strikvraag voor Jezus (Johannes 8, 1-11). 

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

mailto:fstoffelsma@telgenborch.nl


  
  
  
Afhaalpunt in IKC Schelfhorst 
Locatie OBS De Tandem 
Uw boeken bijna thuisbezorgd! 
  
Is de Bibliotheek Almelo te ver weg of lastig om er te komen en woont u in de buurt 
van OBS De Tandem? Bibliotheek Almelo maakt het u makkelijker met een 
afhaalpunt in OBS De Tandem, aan Havezathe 97, 7608 CL  Almelo. 
  
  
Hoe werkt het: 
  

·        Reserveer elk boek dat u maar wenst via www.bibliotheekalmelo.nl 
·        Vul het gewenste afhaalpunt in 
·        Het boek bezorgen wij zo spoedig mogelijk 
·        U haalt het boek uit de afhaalkast van de Bibliotheek in de schoolhal 
·        Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas 

  
  
Weet u dat: 
  

·        U ook snel en makkelijk kunt reserveren via de Bibliotheek Wise app op 
telefoon of tablet? 

·        U alle boeken op het afhaalpunt kunt inleveren ook al zijn ze ergens anders 
geleend? 

·        U een uitleentermijn van 3 weken hebt maar er extra transportdagen bij 
komen? 

·        Alle boeken en dus ook de nieuwste te reserveren zijn? 
  
  
De openingstijden van het afhaalpunt  zijn: 
  
maandag t/m vrijdag  van 8.30 – 17.00 uur 
  
Tijdens schoolvakanties gesloten 
 
Voor meer informatie: Jenette Koster-Rekers jkoster@bibliotheekalmelo.nl  

http://www.bibliotheekalmelo.nl/
http://www.bibliotheekalmelo.nl/


 



 


