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Bibliotheek op school 
Deze week starten we met het lenen van boeken middels de “Bibliotheek op School”. 
Groepsgewijs bezoeken we de bibliotheek in de Tandem en alle kinderen mogen 
daar een boek uitzoeken! Heel fijn dat er zoveel ouders bereid zijn om mee te 
helpen! Dankuwel! 

 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens op 
vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.  
Op vrijdag 8 maart is stamgroep Hoenlo aan de beurt! 
 
Omgaan met de Ipad (herhaling) 
We merken helaas nog regelmatig dat het glas van een 
ipad kapot gaat. Natuurlijk zit een ongeluk in een klein 
hoekje, maar we denken dat een ipad ook nog wel eens 
kapot gaat door onzorgvuldig gebruik! 
Zo zien we soms kinderen de school verlaten zonder de 
ipad in hun tas te doen, lopen kinderen al zwaaiend met de 
ipad door de school, leggen kinderen soms (zware) spullen 
op hun ipad… 
Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat we op school 
opmerken; thuis zullen er ook van dit soort dingen 
gebeuren. 
Het helpt enorm als we, zowel op school, als thuis 
kinderen blijven opvoeden wat dit betreft. Leerkrachten stellen het (onzorgvuldig) 
gebruik van de ipad regelmatig aan de orde en we verwachten dat ouders dat ook 
doen. 
Een ipad is immers een kostbaar bezit!  
 



Het onderwijs staakt op vrijdag 15 maart (herhaling) 
De onderwijsbonden organiseren in de week van 11 maart acties 
voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een 
landelijke onderwijsstaking op 15 maart en een manifestatie op het Malieveld in Den 
Haag. 
Ook op de Telgenborch zal een aantal collega’s meedoen aan deze actie. Dit 
betekent, dat er op vrijdag 15 maart geen school zal zijn. 
Wel bieden we op deze dag opvang aan voor kinderen waarvoor ouders geen andere 
opvang kunnen/willen regelen. U moet uw kind(eren) daarvoor wel opgeven voor 13 
maart, middels een mail aan directie@telgenborch.nl  
 
Waarom deze acties? 
Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed 
opgeleide jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te 
vinden in de maatschappij, en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het 
onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor. 
Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de hoge werkdruk. 
Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs. In het basisonderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het mbo stijgen de lerarentekorten. Leerkrachten 
werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet meer te vinden. Klassen en 
collegezalen raken bomvol. 
De salarissen moeten omhoog om de aantrekkelijkheid van het werken in het 
onderwijs te vergroten, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de hoge 
kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al onder druk staat - echt niet meer 
garanderen. 

 
Bijbelverhalen 
Spreken (week 8 t/m 11) 
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden 
het leven betekenis geven. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Zeggen en doen (Matteüs 21, 28-32); Niet kunnen praten (Matteüs 9, 32-34). 
middenbouw:  
8/9: Een man zonder naam (Lucas 8, 26-39); Kampioen bidden (Matteüs 6, 5-8). 
bovenbouw:  
Ik noem jou Adam (Lucas 8, 26-39); Kampioen bidden (Matteüs 6, 5-8). 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks 

mailto:directie@telgenborch.nl

