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De Kop eraf! 

En zo hebben we er al weer een week opzitten! 
Enthousiast en voortvarend hebben we zaken 
(weer) opgepakt. Kinderen hebben ook al weer 
snel hun draai gevonden! Fijn, dat de sfeer zo 
goed is! 
In ons enthousiasme vergeten we soms dat niet 
voor alle ouders, dat wat in school gebeurt, 
vanzelfsprekend is. We roepen u  van harte op uw 
stem te laten horen als er iets onduidelijk is, of als 
u vragen hebt! Kom op school en schiet een 

collega of iemand van de directie aan! 
 
Noodnummers en toestemming publiceren beeldmateriaal (herhaling) 
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 (herhaling) 
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!  
 
Vanavond: 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! 
Vanavond, 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.  



Ouders kunnen met hun zoon of dochter vrij in- en uitlopen om in de klassen te kijken en 
vragen te stellen, tenzij er op dat tijdstip in een atelier een workshop gegeven wordt. 
Een overzicht van de workshops:  
 
 Tijd             Workshop Nr.                                      Coach                                Atelier / Lokaal 

18.00 uur 
 
 

1. Algemene info kleutergroepen. 
Wat doen we in de kleutergroepen. 

Juf Marijke Schukkink, 
juf Jeannette Ek, juf 
Jeannette Janszen 

Duivenvoorde 
 
 

18.20 uur 
 
 
 

2. Informatie over de leerdoelen in 
Scooltool. (Middenbouw) 
Hoe bekijk ik de leerdoelen van mijn 
kind in Scooltool.  

Juf Falina ter Buurskes 
en meneer Floris 
Stoffelsma 

Twickel 

18.40 uur  3. Aanvankelijk leren in groep 3. 
(herhaling info juli 2019)  

Juf Marijcke Buitenhuis Drakensteijn 
 

19.00 uur 4. Gynzy voor groep 4 en 5 Juf Jantine Tijhuis Biljoen 

19.20 uur 5.Groep 8 naar het voortgezet 
onderwijs. Procedures, keuzes 
maken, open dagen etc.  
Deze workshop is alleen voor de 
ouders met kinderen in groep 8. 

Floris Stoffelsma, 
Margreet Deijk, Denise 
Schothans en Deborah 
Kuper. 
 

Borg Ewsum 

 
Schoolgids 
De nieuwe schoolgids hebt u, als het goed is, allemaal per 
mail ontvangen! Op verzoek kunt u een gekopieerd 
exemplaar bij Arnold, onze concierge, ophalen. Nieuwe 
leerlingen krijgen wel een hard-copy exemplaar.  
 
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! Het thema is: Reizen (week 35 en 36) 
Inhoud: Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een missie. 
 
Bijbelverhaal onderbouw: Naar Damascus (Hand. 9, 1-9); De grote reis van Paulus (Hand. 13, 1-4).  

Bijbelverhaal middenbouw: Naar Damascus (Hand. 9, 1-19); Een moeilijke opdracht voor Saulus en 
Barnabas (Hand. 13 en 14). 

Bijbelverhaal bovenbouw:: Bestemming Damascus (Hand. 9, 1-19); Tovenaars en goden (Hand. 13, 14). 

 
 
 
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: .............................................................................. 


