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Afscheid Gretha 

Ze is al een tijdje ziek thuis; geveld door een ernstige hernia. Maar 
jarenlang was ze het gezicht van locatie Welgelegen: Gretha 
Jansen. 
Per 31 december is de tijd gekomen dat Gretha het onderwijs 
vaarwel gaat zeggen om te genieten van haar pensioen. 
Gretha sluit een lange carrière in het onderwijs af. Ze heeft heel veel 
verschillende kanten van ons prachtige vak leren kennen. Van 
groepsleerkracht tot hoogbegaafdheidsspecialist. Van interne 
begeleider tot locatieleider: ze heeft het allemaal gedaan met veel 

plezier en grote inzet! 
Wij, van de Telgenborch, kennen haar vooral in haar dubbelrol van locatieleider van 
locatie Welgelegen en interne begeleider. 
Gretha wil haar zaakjes altijd goed (liefst perfect) voor elkaar hebben. Vandaar dat 
het haar zwaar viel dat ze de laatste jaren regelmatig, vooral in de winterperiode) 
uitgeschakeld was vanwege longproblemen. 
Hoe haar afscheid nu precies vorm zal gaan krijgen weten we even nog niet 
vanwege deze vervelende corona-periode. We willen het in ieder geval niet “zomaar” 
voorbij laten gaan. 
Gretha, we willen je bedanken voor je inzet, je enthousiasme, je kennis, je 
nauwgezetheid, je liefde en aandacht voor onze leerlingen. 
We wensen je alvast  een fijne tijd toe! Veel genieten en niet (weinig) ziek zijn! 
 
Schoolfruit 
Vanaf volgende week krijgen we weer drie keer per week, van 
woensdag t/m vrijdag,  een portie groente of fruit. We doen mee aan 
EU-Schoolfruit van 9 november 2020 t/m 16 april 2021. Op de dagen 
dat er fruit of groente is op school hoeft uw kind niet iets mee te nemen 
van huis. 
 
Corona 
Helaas, het virus gaat onze deur niet geheel voorbij! We weten van ouders die 
getroffen zijn door het virus en ook een leerling is ziek thuis! We wensen u heel veel 
sterkte toe als u op een of andere manier hebt opgelopen en wensen iedereen 
spoedig herstel toe! 
Op school zijn kinderen regelmatig korte - of langere tijd afwezig. Hetzij om iemand in 
het huishouden die positief getest is of vanwege eigen, griepachtige klachten. 
Het is lastig voor leerkrachten om zo goed onderwijs te verzorgen waar alle kinderen 
van profiteren. We proberen kinderen die thuis moeten blijven zoveel mogelijk te 
betrekken bij het onderwijs. 



We hopen echt dat we door het goed in acht nemen van de regels het virus weer de 
kop in kunnen drukken.  
Sterkte voor de mensen die op een of andere manier getroffen worden! We houden 
de moed erin!! 
 
Schoolontbijt 
Aanstaande donderdag gaan we weer met alle kinderen 
ontbijten op school. Leuk he? Wie dat wil mag in de piama 
komen. We maken er een feestje van om: 

1. Het belang van een goed en gezond ontbijt onder de 
aandacht van onze leerlingen te brengen 

2. Gewoon gezellig te eten met elkaar! 

  
Opening peuterspeelzaal Schelfhorst 
Het was de bedoeling dat we met alle kleuters de officiële opening van 
peuterspeelzaal Schelfhorst zouden gaan bijwonen. Vanwege Corana-maatregelen 
moet de opening van het samenwerkingsproject tussen Tandem en Telgenborch 
(#dekrachtvansamen) helaas uitgesteld worden, maar we komen er zeker op terug! 
Hopelijk is deze nieuwe peuterspeelzaal niet aan uw aandacht ontsnapt, want het is 
toch heel fijn als u uw peuter zo dichtbij de Telgenborch naar de opvang kunt 
brengen? 
 
Mad Science; Wetenschap en Techniek 
Er zijn genoeg kinderen aangemeld om de cursus van Mad Science 
na schooltijd door te laten gaan! De cursus zal op onderstaande 
data gehouden worden: 
 
Dag 1: 2-11-2020  
Dag 2: 9-11-2020  
Dag 3: 16-11-2020  

Dag 4: 23-11-2020  
Dag 5: 30-11-2020  
Dag 6: 7-12-2020  

 
Afscheid 
Sommigen van u hebben de advertentie in de kranten al gezien: er wordt een 
opvolger voor mij gezocht per 1 maart a.s. Dat betekent, dat ik, vanaf die datum niet 
meer werkzaam zal zijn op de Telgenborch. Ik hoop van harte dat ons zelfstandige 
team met een prachtige onderwijsvisie, erin zal slagen om een opvolger te vinden die 
onze mooie school helpt zich verder te ontwikkelen! 
 
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”.  

Strijden (week 44 t/m 46) 
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij 
strijd en wedijver. Omgaan met conflicten. 



● Bijbelverhalen onderbouw: 
Week 44: Gideon krijgt een opdracht (Rechters 6, 1-24); Gideon hakt een houten paal om 
(Rechters 6, 25-32). 
 Week 45: Gideon zoekt soldaten (Rechters 6, 33 - 7, 8); Gideon is bang (Rechters 7, 9-15). 
 Week 46: Gideon gaat de strijd aan (Rechters 7, 16-22); Gideons strijd is klaar (Rechters 8, 
22-35). 
 

●  Bijbelverhalen middenbouw: 
Week 44: ‘Dag, sterke held!’ (Rechters 6, 1-24); Een held in het donker (Rechters 6, 25-32). 
Week 45: Gideon kiest een leger (Rechters 6, 33-40); Wie niet sterk is... (Rechters 7, 9-25). 
Week 46: Het oude liedje... (Rechters 8, 22-35); De koning van de bomen (Richteren 9, 1–21). 
 

●  Bijbelverhalen bovenbouw: 
Week 44: ‘Held die je bent!’ (Rechters 6, 1-24); Baäl staat voor paal (Rechters 6, 25-32). 
Week 45: Een vreemde Gideonsbende (Rechters 6, 33-40); Een hoop herrie (Rechters 7, 
9-25) 
Week 46: Terug bij af (Rechters 8, 22-35); De fabel van Jotam (Richteren 9, 1–21). 

Aanpassen (week 47 t/m 49) 
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf 
blijven; blijven bij je eigen identiteit. 
  

● Bijbelverhaal onderbouw: 
Week 47: Noömi moet naar Moab (Ruth 1, 1-4); Waar jij gaat, zal ik gaan (Ruth 1, 4-19). 
Week 48: Ruth mag aren plukken (Ruth 1, 20-22; 2, 1-14); Boaz zorgt goed voor Ruth (Ruth 
2, 14-23). 
Week 49: Ruth trouwt met Boaz (Ruth 3 en 4, 1-12); Noömi lacht weer (Ruth 4, 13-18). 

  
● Bijbelverhaal middenbouw: 

Week 47: Op reis naar een ander land (Ruth 1, 1-6); Ruth gaat mee naar Israël (Ruth 1, 7-22). 
Week 48: Ruth op de akker van Boaz (Ruth 2); Ruth op de dorsvloer van Boaz (Ruth 3). 
Week 49: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Een kind voor Noömi (Ruth 4, 13-22). 

  
● Bijbelverhaal bovenbouw: 

Week 47: Alles wordt anders (Ruth 1, 1-6); Het wordt wennen (Ruth 1, 7-22). 
Week 48: Zo doen ze dat in Betlehem (Ruth 2); Andere gewoontes (Ruth 3). 
Week 49: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Het komt goed (Ruth 4, 13-22). 

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

 



Doe gratis mee met het Kinderatelier tijdens de nationale 
Kunstweek bij Kaliber! 
  

Tijdens de nationale Kunstweek kun je bij Kaliber Kunstenschool gratis meedoen met 
het Kinderatelier in Almelo. Ontdek hoe leuk het is om creatief bezig te zijn! 

  

Alle lessen worden corona-proof gegeven, met inachtneming van de huidige maatregelen. 
Deelnemers kunnen voldoende afstand houden en overal in het pand is de mogelijkheid je handen te 
desinfecteren. De open les vindt plaats aan het Cultuurplein, Elisabethhof 10 in Almelo. 

  

Kinderatelier (6 – 12 jaar) 

De ene week maak je een schilderij en de andere week leer je werken met klei. Een zeer gevarieerde 
cursus waar je werkt op een speelse manier en in je eigen tempo. De ervaren docent kan jou goed 
begeleiden en helpen met jouw creatieve proces. Laat je inspireren en doe mee! 

  

Woensdag 11 november om 14:30 uur door Nicolette Zuiderwijk. 

  

Voor de open les geldt vol = vol in verband met de huidige situatie. Meld je dus snel aan om zeker te 
zijn van een plekje. Dit kan via www.kaliberkunstenschool.nl/kunstweek. Wil je liever een andere week 
langskomen, dan kan dat ook. Bel dan even naar onderstaand nummer! 

  

Voor meer informatie kun je ons op werkdagen bereiken van 9:00 – 21:00 uur via 088-4868700. 
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