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Rust 
Fijn, dat we weer in alle rust en regelmaat het “gewone” werk kunnen oppakken! 
Door alle verbouwingen en de aan- en afvoer van nieuw - en oud meubilair, was het 
niet altijd even rustig in de school! Toch zijn rust, orde en structuur pijlers van ons 
onderwijs! We vinden het heel belangrijk dat kinderen in alle rust kunnen werken in 
de school. Doordat onze leerlingen werken met een gepersonaliseerd leerdoelenplan 
hebben zij heel inzichtelijk aan welke leerdoelen ze moeten werken. Daarnaast staat 
het rooster van de lessen die zij gaan volgen op hun ipad, zodat kinderen precies 
weten waar ze aan toe zijn. 

 
Studiedag groepen 1 en 2 donderdag 14 maart (herh.) 
Op donderdag 14 maart a.s. hebben de collega’s van de groepen 1 en 2 een 
studiedag. Alle kleuters hebben die dag vrij! De andere groepen hebben “gewoon” 
school! 



Weeksluitingen 
Eindelijk! We gaan weer beginnen met de weeksluitingen! 
Weeksluitingen hoorden lange tijd bij de Telgenborch! 
Telkens was op vrijdag dan een klas aan de beurt die een 
programma van liedjes, quizzen, toneelstukjes e.d. 
verzorgde voor andere kinderen en ouders! 
Na de verbouwing was het organisatorisch lastig om de 
weeksluitingen te organiseren; immers, we waren de zitkuil 
kwijt, maar bovenal was het lastig in te passen in onze 

nieuwe manier van onderwijs verzorgen. 
Gelukkig zijn we nu zover dat we weer kunnen gaan beginnen met de weeksluitingen 
(zij het in iets aangepaste vorm) 
De weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens op vrijdag van 
13:45 tot 14:15 uur. 
De eerste weeksluiting wordt opgevoerd door stamgroep Bouvigne op vrijdag 21 
januari om 13:45 uur! We nodigen alle ouders en andere belangstellenden weer van 
harte uit te komen kijken! 
En dan weet u het vast: op vrijdag 8 februari is stamgroep Biljoen aan de beurt! 
 
Bijbelverhalen 
Leren (week 2 t/m 4) Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. 
Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld. De 
bijbelverhalen van deze week: 
onderbouw:  
Jezus in de woestijn (Lucas 4, 1-13); Jezus als leermeester (Lucas 4, 14-30).  
middenbouw:  
We kennen hem nog (Lucas 4, 14-30). 
bovenbouw:  
Oost, west, thuis niet zo best (Lucas 4, 14-30). 
 
Opening Schoolbieb 

Vandaag, dinsdag 22 januari, wordt om 8:45 uur, onze 
Schoolbieb officieel in gebruik genomen! Burgemeester Arjen 
Gerritsen en onze eigen Junior Burgemeester Ruben Slaat, 
zullen de opening verrichten! 
In een ruimte bij de Tandem is een complete kinderbibliotheek 
ingericht waar we met kinderen van Noorderborch, Tandem en 
uiteraard Telgenborch, gebruik van gaan maken! Kinderen 
kunnen gratis de nieuwste kinderboeken lenen en in hun eigen 

school gaan lezen! 
Ook op deze manier hopen we het lezen bij onze leerlingen weer een boost te geven!  

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


