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Kaart in Actie 
Vandaag starten wij met Kaart in Actie. Alle kinderen hebben een paar weken geleden een 
kerstkaart ontworpen. Van deze tekeningen zijn kerstkaarten gemaakt en deze kunnen de 
kinderen nu verkopen.  
 
- Alle kinderen krijgen 8 setjes kaarten (in elk setje zitten 8 kaarten) 
- Elk setje kost 6,95 euro. Dit geld moet contant betaald worden 
- De kinderen krijgen 2,5 week de tijd om zoveel mogelijk setjes te verkopen 
- Het geld en de niet verkochte setjes worden ingeleverd bij de stamgroepleerkracht van uw 
kind 
- Kinderen die alle 8 setjes verkopen, krijgen hun kerstkaart op posterformaat 
 
Per verkocht setje kaarten is er 2 euro voor de school. Dit geld willen we besteden aan het 
opknappen van het schoolplein en het Jeugdfonds Almelo.  
 
Het geld en de niet verkochte setjes moeten uiterlijk woensdag 11 december weer op 
school zijn. 
We hopen dat het een geslaagde actie gaat worden. Helpt u mee? 
 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u bij de stamgroepleerkracht van uw kind terecht.  
Met vriendelijke groeten, Team Telgenborch  
 

 
 
Fruit eten op school 

In ‘t vervolg krijgen alle kinderen op dinsdag, woensdag en 
donderdag een stukje fruit op school. We doen mee aan het 
Europees programma “Schoolfruit”. Kinderen hoeven dus op 
deze dagen geen fruit van huis mee te nemen.We willen 
onze leerlingen graag kennis laten maken met een variëteit 
van gezonde versnaperingen! 



Voorleeskampioenen 
En de Voorleeskampioen van de Telgenborch is 
geworden: Anthony Bedrosian! Wat kan die jongen 
mooi voorlezen! Knap hoor! Hartelijk gefeliciteerd! En 
nu op naar de plaatselijke voorleeswedstrijd! We 
houden u op de hoogte! 
We feliciteren Ani Muradyan ook van harte, want zij 
heeft de aanmoedigingsprijs voor groep 6 gewonnen! 
Kanjers! 
 
Bijbelverhalen 
Geheimhouden. Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. 
Privacy en ontdekken wie iemand is. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Jozef houdt zichzelf geheim (Genesis 42); Jozef vertelt de waarheid (Genesis 42-47) 
middenbouw: Dromen onthullen een geheim (Genesis 40); Jozef onthult de toekomst (Genesis 41). 
bovenbouw: Jozef is een geheim voor zijn broers (Genesis 42 en 43, 1-23); Jozef onthult wie hij is 
(Genesis 44, 24- 34; 45 en 4). 

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


