
  

 

Dinsdagkrant 
       Dinsdag 27 augustus 2019                            Jaargang 25 nr. 1 
 
Welkom 
We zijn weer begonnen! Wat een speciaal moment als al die kinderen, na die lange 
vakantie, weer voor het eerst de school binnen komen! Bekende gezichten, maar ook 
veel nieuwe, nog onbekende smoeltjes! Zenuwachtige, stoere, opgewonden 
gezichten, maar ook een paar wat angstige, onzekere bekkies! 
We heten jullie allemaal van harte welkom in onze schoolgemeenschap! We hopen 
dat jullie je snel thuis zullen voelen en een leuke tijd hebben! Ook de nieuwe ouders 
willen we hartelijk welkom heten: weet dat de deur altijd open staat als u iets met ons 
wilt bespreken.  
 

 
 
Noodnummers en toestemming publiceren beeldmateriaal 
Elk nieuw schooljaar willen we graag 
weten of de telefoonnummers waar 
we u kunnen bereiken nog actueel 
zijn. Ook zijn we verplicht u elk jaar 
te vragen om toestemming 
beeldmateriaal van uw kind(eren) te 
publiceren. Beide formulieren staan 
in deze krant en alle kinderen krijgen 
ook een papier mee naar huis! Wilt u 
dit formulier voor elk kind apart 
invullen? 
 
Nieuwe reparateur ipads 
We zijn in zee gegaan met een andere reparateur voor kapotte ipads. De ipads 
hoeven niet meer weg gebracht te worden naar Fixjeiphone, maar kunnen op school 
worden ingeleverd!  
 
Schoolgids 
De nieuwe schoolgids ontvangt u allemaal per mail! Op verzoek kunt u een 
gekopieerd exemplaar bij Arnold, onze concierge ophalen. Nieuwe leerlingen krijgen 
wel een hard-copy exemplaar.  



Ouderinformatieavond 
Een nieuwe klas, een nieuw leerjaar… 
We willen u weer graag in de 
gelegenheid stellen kennis te maken met 
de stamgroepleerkrachten van dit jaar en 
vertellen wat er in deze groep alzo te 
beleven valt! Volgende week dinsdag 3 
septem van 18:00 tot 20:00 uur nodigen 
we u uit, samen met uw kind(eren) te 
komen kijken en luisteren! 
Tijdens de informatieavond geven 
leerkrachten workshops over 

verschillende onderwerpen. Tijden en onderwerpen van deze workshops ontvangt u 
later deze week! De workshop “Groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs”; over procedures, 
keuzes maken; open dagen etc. is alleen bestemd voor ouders en kinderen van groep 8. 
Deze workshop wordt verzorgd door Floris Stoffelsma, Margreet Deijk, Denise Schothans en 
Deborah Kuper. 
 
Bijbelverhalen 
Wij gebruiken de godsdienstmethode “Trefwoord”. In elke dinsdagkrant plaatsen wij 
een overzicht van de verhalen die verteld worden in de groepen, zodat u thuis ook 
weet waar we mee bezig zijn! Deze week: Opstarten van het nieuwe schooljaar. 
Bijbelverhaal onderbouw: De twaalfjarige Jezus (Lucas 2, 41-52. 
Bijbelverhaal middenbouw: Ga ervoor! (Matteüs 13, 44-46). 
Bijbelverhaal bovenbouw: Ga je ervoor? (Matteüs 13, 44-46). 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks 

  



  



 
 
betreft: noodnummers voor leerlingenadministratie 
 
 
Voor alle ouders  verzorgers van onze leerlingen, 
 
Ook dit schooljaar, willen wij alle ouders/verzorgers vragen het telefoonnummer (nog 
eens) op te geven dat we in noodsituaties, waarin u op uw “gewone” telefoonnummer 
niet bereikbaar bent, kunnen bellen. 
Het is gebleken, dat deze nummers soms (dikwijls) veranderen en dat de school de 
wijzigingen niet door krijgt. 
Onderstaande telefoonnummers zullen een schooljaar lang bewaard worden door de 
coach. Volgend schooljaar krijgt u dan weer een nieuw opgavenformulier. 
Wilt u voor elk kind een formuliertje inleveren bij de eigen klassenleerkracht? 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Gerrit Hendriks 
 
 
Naam: ………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………….. 
 
Postcode: ……………………. Plaats:……………………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………… 
 
Telefoonnummer mobiel: ……………………………….. 
 
 
Onderstaande telefoonnummer(s) kunnen gebeld worden als de “gewone” nummers 
geen gehoor geven: 
 

1. Telefoonnummer ………………………………… van …………………………….. 
 
2. Telefoonnummer ………………………………… van …………………………….. 

 
     3.   Telefoonnummer ………………………………… van ……………………………..  
  



 
 
 
 

 
 
Toestemming publicatie foto’s en video’s  
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. 
Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch 
vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 
zoon/dochter.  
 
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter. Wilt u deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?  
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van 
foto’s en video’s op internet. 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen 
soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten 
ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 
 
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van 
de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. 
Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, Team van de Telgenborch 
 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. groep …….. 
 
dat foto’s en video’s door de Telgenborch gebruikt mogen worden*:  
 
◻ in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender 
◻ in de (digitale) nieuwsbrief 
◻ op de website van de school  
◻ op de Facebook-pagina van de school 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
Datum: .............................................................................. 



 
Naam ouder/verzorger: .............................................................................. 
 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 


