
  

 

Dinsdagkrant 
       Dinsdag 21 mei 2019                            Jaargang 24 nr. 31 
 
Opfrissen 
Misschien hebt u het al gezien: de naamborden van onze 
school zijn vervangen door nieuwe, frisse exemplaren! Mooi 
he?!! En hoe vindt u het logo bovenaan deze krant? 
Een en ander is onderdeel van de opfrisbeurt die onze school 
de afgelopen tijd onderging! Nadat buitenkozijnen zijn 
vervangen en zo’n beetje de hele binnenkant van de school, is 
het nu ook tijd voor een nieuw logo en ook een neiuwe frisse 
website!Wordt aan gewerkt! 
 
Data schoolreizen 
Schoolkamp groep 8 Giethoorn: maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni 
Schoolreizen groepen 1 t/m 6: donderdag 6 juni. We gaan we gezellig met elkaar 
naar Dieren. De jongere kinderen gaan naar “de Spelerij”, terwijl de oudere kinderen 
naar “De Uitvinderij” gaan! 
 
Ouderavond KiVa 
Volgende week dinsdag is het alweer zover: de ouderavond waar we u gaan 
bijpraten over onze methode sociale- en emotionele vorming KiVa, staat op de rol! 
We nodigen u van harte uit om hier om 20:00 uur te zijn. We gaan met elkaar in 
gesprek over uw ervaringen en natuurlijk die van uw kind(eren). 
 
Enquete (herhaling) 

Wilt u alstublieft de enquête invullen als u nog niet hebt 
gedaan! 
Vorige week hebt u een belangrijk bericht van school 
gekregen!  
Met enige regelmaat willen wij graag weten hoe u onze 
school ervaart voor- en met uw kinderen. We vinden het 
belangrijk, dat kinderen een fijne schooltijd hebben en dat ze 

zich positief ontwikkelen en een hoop leren en ervaren op school. 
We zijn benieuwd in hoeverre u dat ook zo vindt en wellicht hebt u tips hoe we ons 
onderwijs nog verder kunnen verbeteren.  
In de aan u gestuurde mail vindt u inloggegevens om een enquête in te vullen. Uw 
antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u naar schatting 15 
minuten. We hopen, dat u allemaal tijd kunt vinden de enquête in te vullen. Uw stem 
telt echt mee! 
We zullen de belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties te zijner tijd aan u 
terugkoppelen. 



 
Sponsorloop Woensdag 12 juni 

Voor de agenda: op woensdagmorgen 12 juni willen we 
weer graag een sponsorloop houden. Vorige jaren was de 
opbrengst van deze activiteit altijd voor een goed doel. Dit 
jaar willen we de opbrengst graag bestemmen voor een 
heel goed doel, namelijk onze eigen school! 

 
Zomerfair vrijdag 21 juni 
Tijdens de zomerfair is er ook weer een gezellige 
kleedjesmarkt. Ouders en leerlingen kunnen hier hun 
overtollige spullen aanbieden aan anderen. De opbrengst 
mag u natuurlijk zelf houden. We hopen weer op heel veeel 
kleedjes! 
 
Bijbelverhalen 
Doen (week 20 en 21) Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over 
daadkracht en zwakte. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
De sterke Simson (Rechters 16, 1-15); Simsons haar wordt geknipt (Rechters 16, 16-22); Simsons 
dood (Rechters 16, 23-31).  
middenbouw:  
Simson wordt vastgebonden (Rechters 16, 1-22); Het is afgelopen met Simson (Rechters 16, 23-31). 
bovenbouw:  
Het loopt mis (Rechters 16, 1-22); Afgelopen (Rechters 16, 23-31). 
 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens 
op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur. De eerst volgende weeksluiting 
is op vrijdag 14 juni door stamgroep Drakesteyn. We nodigen 
ouders en andere belangstellenden van harte uit te komen kijken! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 
 
 
  

  

  
  
  



SPONSORLOOP: Kinderen lopen voor kinderen! 
  
Even voorstellen: Ik ben een leerling van basisschool de Telgenborch. 
  
Op woensdag 12 juni om 10:30 uur lopen wij een sponsorloop om geld te verdienen 
voor shirtjes voor onze school! Wilt u mij sponsoren? 
  
Naam: …………………………………………………………… 
  
Groep: …………………………………………………………… 
  
Naam: Adres: Bedrag 

per 
rondje 

Ik 
betaal 
niet 
meer 
dan: 

Handtekening: Totaal te 
betalen: 

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          



  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
 


