
  

 

Dinsdagkrant 
       Dinsdag 25 augustus 2020                            Jaargang 26 nr. 2 
 
Dinsdagkrant 
We zijn het al jaren gewend: elke dinsdag als er school is, krijgen ouders onze 
digitale informatiebrief “De Dinsdagkrant”. 
Deze nieuwsbrief is lang geleden ontstaan vanuit de behoefte van school ouders te 
informeren over zaken die op school (gaan) spelen. Het is een fijn medium gebleken 
om informatie vanuit school te communiceren met ouders. 
De laatste jaren is bovengenoemde functie van de dinsdagkrant wat achterhaald 
gebleken, omdat er andere manieren zijn gekomen om veel beter en directer met 
ouders te communiceren. Zo maken we heel veel gebruik van parro en mailberichten. 
Dit alles overwegend willen we de dinsdagkrant als communicatiemiddel opnieuw 
bekijken. 
Vanaf deze week zullen we alvast starten de frequentie van de informatiebrief aan te 
passen naar een keer per maand. 
We willen ook graag uw mening over de dinsdagkrant horen: is een keer per maand 
voldoende, kan het nog minder of toch meer?Schroom niet een berichtje te sturen 
naar directie@telgenborch.nl 
 
Schoolgeld 
Er zijn nogal wat ouders van kinderen die vorig jaar in de 
groepen 1 t/m 6 zaten, die het schoolgeld nog niet betaald 
hebben. Binnenkort krijgen deze ouders via het automatisch 
incassosysteem een herinnering voor deze betaling van € 49 
en een Ideal-link. 
Het schoolgeld voor dit nieuwe schooljaar zal uiteraard 
aangepast worden, omdat de kinderen vorig jaar niet op 
schoolreis zijn geweest.  
De bedragen voor dit schooljaar worden: 

● Voor kinderen die vorig jaar in gr. 1 t/m 6 zaten: € 25 
● Voor kinderen die nieuw op school zijn bedraagt het schoolgeld gewoon weer 

€ 49 
 
Nieuwe ouders (herhaling) 
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 (herhaling) 
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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. 
 
Roken; de rookvrije school 
Roken is niet gezond; daar zijn we het allemaal over eens. 
We willen onze kinderen dan ook graag het goede 
voorbeeld geven en onze school en de nabije omgeving 
rookvrij houden. Wilt u alstublieft niet (meer) roken als u 
uw kind|(eren) komt brengen naar school of op komt 
halen? 
 
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”. 
Het thema voor de komende weken is: Overgaan (week 
35 en 36) 
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd 
naar vreemd. De verrassing van het onbekende. 
 

Bijbelverhalen onderbouw: 
● Week 35: Ik wil naar een ander land (Exodus 7 t/m 9); Toch naar de overkant 

(Exodus 8, 9 en 12). 
● Week 36: Door de Rietzee (Exodus 13); Mirjam danst aan de overkant (Exodus 15). 

  
Bijbelverhalen middenbouw: 

● Week 35: Laat het volk gaan! (Exodus 5,1-12 en 7, 8-13 ); Tien plagen (1) (Exodus 7, 
14 t/m 9, 7). 

● Week 36: Tien plagen (2) (Exodus 9, 8 t/m 11, 8); Naar de overkant (Exodus 12,1 t/m 
14, 31). 

  
Bijbelverhalen bovenbouw: 

● Week 35: De broers, de koning en de slangen (Exodus 5, 1-12 en 7, 8-13 ); De Nijl, 
de kikkers en de muggen (Exodus 7, 14 t/m 9, 7). 

● Week 36: Het donker en de dood (Exodus 9, 8 t/m 11, 8); De paarden, de wagens en 
de zee (Exodus 12, 1 t/m 14, 31). 

 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 
 
In de bijlage het geboortekaartje van de zoon van juf Ellis!!! 
 

  



 


