
  

 

Dinsdagkrant 
        Dinsdag 29 januari 2019                        Jaargang 24 nr. 18 
 
Nieuwe naam voor onze Dinsdagkrant 
Zo langzamerhand is onze dinsdagkrant aan vervanging toe! En daarmee bedoelen 
we dan niet de nieuwsbrief op zich, maar de naam van onze krant! 
Vanuit ouders en leerlingen(raad) kwam de wens om de naam van onze nieuwsbrief 
aan te passen. 
En wat is nu leuker dan de nieuwe naam voor onze krant te laten kiezen door ouders 
en/of leerlingen? 
We dagen u en jullie uit om een leuke, toepasselijke naam voor de nieuwsbrief in te 
sturen. U kunt uw reactie mailen naar ghendriks@telgenborch.nl of inleveren via 
onderstaand briefje en deze in te leveren bij de leerkracht: 
 

 
 
 
Mijn idee voor de nieuwe naam voor de Dinsdagkrant is: 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Naam:       ____________________________________ 
 
 

 
 
Vervanging zieke leerkrachten 
Veel over te doen in de media: het lukt scholen nauwelijks vervangers te krijgen als 
een leerkracht ziek is! Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een schrijven hierover van 
onze bestuurder dhr. Gerlo Teunis. 

 

mailto:ghendriks@telgenborch.nl


Studiedag groepen 1 en 2 donderdag 14 maart (herh.) 
Op donderdag 14 maart a.s. hebben de collega’s van de groepen 1 en 2 een 
studiedag. Alle kleuters hebben die dag vrij! De andere groepen hebben “gewoon” 
school! 
 
Opening De Bibliotheek op School 
Leuk was het die donderdagochtend! En ook heel koud!! Mooi gezicht om met alle 
kinderen van de drie scholen zo bij elkaar buiten te staan om de “Bibliotheek op 
School” te openen! Behalve burgemeester Gerritsen was ook onze eigen junior 
burgemeester Ruben Slaat van de partij! Deze week starten we met alle groepen om 
boeken te gaan lenen! 

 
 
Weeksluitingen 

Het was een heel spektakel afgelopen vrijdag! De kinderen van 
Bouvigne hebben een prachtig spel opgevoerd! De weeksluitingen 
worden gehouden op het speelplein en zijn telkens op vrijdag van 13:45 
tot 14:15 uur.  

De eerstvolgende weeksluiting is op vrijdag 8 februari. Dan is stamgroep Biljoen aan 
de beurt! 
 
Bijbelverhalen 
Zien (week 5 t/m 7) Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. 
Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Ik kan het niet alleen (Marcus 1, 16-20); Jezus ziet de 
kinderen (Lucas 18, 15-17). 
middenbouw:  
Vissers van mensen (Marcus 1, 16-20); Heel frustrerend 
(Marcus 3-7). 
bovenbouw:  
Jezus zoekt leerlingen (Marcus 1, 16-20); Wie is die Jezus? 
(Marcus 3, 7-8). 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks  



 

NOORD TWENTE  
 
 
INFORMATIE OVER VERVANGING LERAREN  
 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
 
De afgelopen maanden is er in de media veel aandacht besteed aan het toenemend tekort aan 
leraren in het basisonderwijs. Ook de scholen van PCO Noord Twente hebben in toenemende 
mate moeite met het vinden van collega’s die vervangen bij o.a. ziekteverlof. Zeker in een periode 
van een griepgolf zal dit merkbaar zijn.  
 
PCO Noord Twente maakt bij vervanging gebruik van de eigen flexibele schil van de stichting en 
van het Mobiliteitscentrum van ObT. Van deze organisatie maken 22 besturen in de regio Twente 
gebruik. De continuïteit en kwaliteit van het dagelijks onderwijs is voor ons erg belangrijk.  
 
Wij informeren u over de stappen die ondernomen worden als de school geen vervanging kan 
krijgen: 
 

1. Inzet van de duopartner in de betreffende groep, mits deze voor extra inzet beschikbaar 
is en daartoe bereid is; 

2. inzet van collega’s die op die dag andere taken hebben; de inzet van de ib-er of directeur 
is beperkt; 

3. inzet van een onderwijsassistent onder toezicht van een  leraar; 
4. inzet van zgn stille reserve (een beschikbare ouder of oud-leraar met 

onderwijsbevoegdheid) voor 1 dag;  
5. verdelen van de betreffende groep over andere groepen;  

 
Mocht er geen interne of externe vervanging mogelijk zijn, dan zullen de leerlingen wisselend per 
groep vrijaf gegeven worden.   Dit om de lesuitval zoveel mogelijk over de leerlingen  te spreiden. 
De eerste ziektedag wordt op de school opgevangen. U wordt van het vrijaf geven tijdig op de 
hoogte gebracht. De scholen zullen zo zorgvuldig mogelijk handelen, want ook wij weten dat er 
niet altijd opvang thuis voor handen is. 
 
Natuurlijk hopen we dat het thuis laten van leerlingen niet nodig zal zijn, maar vragen ook begrip 
voor de situatie die kan ontstaan. 
 
 
Hoogachtend, 
 
bestuur van de stichting 
G.Teunis 


