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Kennismaking nieuwe directeur
Graag wil ik mij ook nog even zelf via deze weg aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Christien Sickman, 44 jaar en woonachtig in Almelo. Ik
ben binnen PCO Noord Twente, het bestuur waaronder de
Telgenborch valt, 19 jaar werkzaam geweest als leerkracht. In die
functie heb ik ook veel ervaring opgedaan met het onderwijsconcept
waarmee binnen onze school wordt gewerkt.
Ik ben erg blij dat ik nu als directeur aan de slag mag om de
ontwikkeling die Gerrit Hendriks in heeft gezet verder te mogen
doorvoeren. En wat een mooie kans voor mij om op deze school te
mogen werken. Een school waar een team staat met passie voor
onderwijs en de kinderen. Een team dat enthousiast en gedreven is,
de nodige humor bezit en altijd in ontwikkeling is. Ik kijk er erg naar
uit om samen met het team, de kinderen en jullie als
ouders/verzorgers ervoor te zorgen dat jullie kinderen ook in de toekomst een erg
fijne en leerzame tijd bij ons op school hebben.

Voor mij is een open communicatie van groot belang. Mocht u vragen hebben dan
beantwoord ik die graag. U kunt mij bereiken via directie@telgenborch.nl. Bellen kan
natuurlijk ook. In deze tijd is het jammer dat persoonlijk contact niet zo gemakkelijk is.
Ik hoop iedereen snel te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet, Christien Sickman

Maatregelen
Wat is het ontzettend fijn dat we allemaal weer op school zijn. Er heerst binnen de
school een erg fijne sfeer. Je kunt merken dat het team en de leerlingen ervan
genieten om weer samen te zijn.
Als school zijn wij natuurlijk ook gebonden aan de maatregelen die ons door de
overheid worden opgelegd. Op die manier dragen wij zorg voor elkaars veiligheid en
gezondheid. Eén van de afspraken is dat bezoekers van de school alleen op
afspraak de school bezoeken en daarbij een mondkapje dragen.  Wij merken dat er
af en toe nog ouders de school in lopen om bijvoorbeeld een kind op te halen of een
vergeten broodtrommel of tas langs te brengen. Heel begrijpelijk, maar wij willen u
vragen om dit niet te doen. Maak een afspraak met de leerkracht of klop even op het
raam om u te melden. Wij zorgen ervoor dat een teamlid u dan verder helpt. Alvast
vriendelijk bedankt voor uw medewerking. #SamenSterk



In overleg met de MR is besloten dat wij dit schooljaar de groepsindeling zullen
aanhouden zoals deze nu is. We hopen met ingang van het nieuwe schooljaar weer
terug te kunnen gaan naar de oude situatie.

In de bijlage delen wij de beslisboom die wij op school hanteren nogmaals met u. Wij
vragen u om uw zoon/dochter met klachten thuis te houden en af te melden.

Voortgang leerlingen
Als ouder bent u natuurlijk erg benieuwd hoe het op school gaat met uw
zoon/dochter. Onze eerste belronde na de lockdown voeren we op dit moment. We
vinden het belangrijk om korte lijntjes te houden met u als ouders en regelmatig met
u contact te hebben over de ontwikkeling van uw kind. Uw feedback nemen wij hierin
graag mee.
Binnenkort zijn de resultaten van uw kind weer in te zien in Parnassys. Tijdens de
volgende PLP-gesprekken zal de leerkracht deze met u bespreken.

Open Dag
Natuurlijk zouden we het liefst dit jaar ook weer geïnteresseerde ouders uitnodigen
om tijdens een Open Dag onze school te bezoeken. Op dit moment is dat helaas niet
mogelijk. Om toch nieuwe ouders de gelegenheid te bieden om kennis te maken met
onze school, kunnen zij op afspraak een rondleiding krijgen door de school.
Kent u ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind, dan vragen wij u om
onze school bij hen onder de aandacht brengen? Wij maken hier graag tijd voor.
Wij zijn erg trots op onze school en laten dit graag zien en horen aan
belangstellenden. Helpt u ons mee?
Tip: Like onze facebookpagina en deel onze berichten.

Dinsdagkrant in een nieuw jasje
De nieuwsbrief van de Telgenborch staat al jaren bekend als de dinsdagkrant.
Inmiddels is het een maandelijkse nieuwsbrief geworden die ik graag een iets
moderner jasje wil geven. Een nieuw jasje vraagt ook om een nieuwe naam. Ben jij
die creatieveling die een pakkende nieuwe naam voor onze nieuwsbrief verzint die
echt passend is bij onze school? Dan dagen wij jou uit!

Verzin jij de naam die een plaatsje bovenaan onze nieuwsbrief verdient? Dan win je
een heerlijke taart van bakkerij Deterd! Ga jij de uitdaging aan?
Ideeën kunnen t/m 15 april worden ingeleverd bij de leerkracht.

ICT
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op chromebooks als vervanger voor de
Ipads die we momenteel gebruiken. We willen hierbij graag zicht hebben op hoeveel
ouders er belangstelling hebben om de Ipad aan het eind van het schooljaar over te
nemen. Wij vragen u hiervoor de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de
vragenlijst verplicht u tot niets. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Activiteiten: Kamp, Schoolreisje, Voorstellingen
De maatregelen rondom Corona hebben natuurlijk ook invloed op de activiteiten die
gepland staan voor de kinderen.
Voor groep 7 staat eind april het kamp op de agenda. De kamplocatie mag helaas
nog geen gasten ontvangen. De kampcommissie is druk aan het kijken naar de



mogelijkheden. Indien het kamp in april niet door kan gaan, hopen we dat we gebruik
kunnen maken van de optie om dit te verplaatsen naar week 26. We houden u
hiervan op de hoogte.
De schoolreisjes stonden gepland voor de eerste week van juni. Ook de
voorbereidingen hiervan liggen momenteel stil. Indien ze niet door kunnen gaan
hopen wij de kinderen een alternatief te kunnen bieden.

Momenteel zijn we in overleg met KEPA voor een corona proof aanbod op het gebied
van kunst en cultuur voor onze leerlingen. Het uitgangspunt is om elke groep dit
schooljaar nog 1 á 2 activiteiten te kunnen aanbieden.

Pasen
Bij Pasen denken veel mensen aan chocolade-eitjes, een heerlijk paasontbijt, een
paasvuur en twee vrije dagen. Maar wat vieren wij nu eigenlijk met Pasen? Pasen
draait om de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Pasen is eigenlijk
een verzamelnaam voor meerdere dagen:
Witte donderdag: de dag dat Jezus zijn laatste avondmaal nuttigde

met zijn discipelen
Goede vrijdag: de dag van de kruisiging van Jezus
Stille zaterdag: de dag waarop Jezus in zijn graf werd gelegd
Eerste (Tweede) Paasdag: de dag dat Jezus opstaat uit de dood

Donderdag 1 april viert elke groep in zijn eigen klas het Paasfeest. Vanwege de
maatregelen vragen wij u als ouders om uw zoon/dochter die dag zelf een paaslunch
mee te geven.

Gym
Op dit moment kunnen wij helaas geen gebruik maken van de sporthal. Als
alternatief is de tennishal bij PH aangeboden. Dit is een stuk verder en vooral voor
de jongere groepen lastiger te bereiken. Meneer Floris en juf Margreet maken hier
met groep 8 wel gebruik van. Zij gaan op de fiets.
Sportbedrijf Almelo heeft de school materialen aangeboden voor gymlessen in de
buitenlucht. Tevens verzorgden zij een workshop voor de leerkrachten met nieuwe
ideeën om leuke buitengymlessen te kunnen verzorgen.

De Koningsspelen worden dit jaar op dinsdag 20 april op school gehouden.

Bijbelverhalen
Wij gebruiken de godsdienstmethode “Trefwoord” en op deze plek vindt u de
verhalen die verteld worden in de groepen. Op die manier bent u op de hoogte
waarover er op school in de klassen wordt gesproken.



Thema: Kiezen (week 11/12: 15 t/m 26 maart)
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en
veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.

Bijbelverhalen onderbouw:

● Week 11: Gelukkig ben je als je deelt (Matteüs 5, 6 en Matteüs 25, 35-36);
Meedoen aan het feest (Matteüs 22, 1-14).

● Week 12: Jezus kiest voor een ezel (Matteüs 21).

Bijbelverhalen middenbouw:

● Week 11: Kiezen voor een poortje (Matteüs 5 en 6 en 7); Meedoen aan het
feest (Lucas 14, 15-24).

● Week 12: De koning kiest twee groepen (Matteüs 25, 31-46); Jezus kiest voor
een ezel (Matteüs 21, 1-17).

Bijbelverhalen bovenbouw:

● Week 11: Het paadje achterom (Matteüs 5 en 6 en 7); Dan niet (Lucas 14,
15-24).

● Week 12: Een streng verhaal (Matteüs 25, 31-46); Een koning anders dan
anders (Matteüs 21, 1-17).

Met vriendelijke groeten, mede namens mijn collega’s,
Christien Sickman


