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Omgaan met elkaar 
Op onze school vinden we het heel belangrijk dat er een fijne sfeer is! Dat kinderen 
en volwassenen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. In ons onderwijs 
besteden we hier veel aandacht aan: zo hebben we stamgroepen waar oudere en 
jongere kinderen bij elkaar in de groep zitten en organiseren we regelmatig 
groepsoverstijgende activiteiten zodat kinderen anderen beter leren kennen. We 
merken sinds de invoering van ons nieuwe onderwijsconcept, dat deze zaken een 
positief effect hebben op het schoolklimaat!  
Ook het gebruik van de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, KiVa, 
werpt zijn vruchten af! KiVa is schoolbreed programma gericht op het versterken van 
de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve 
groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen. 
Betekent dit bovenstaande dan, dat ruzies, pesten en plagen niet voorkomen op de 
Telgenborch? Nee, helaas niet!  
Wat we wel merken is, dat het aantal “pestgevallen” echt is afgenomen sinds we met 
ons nieuwe onderwijs zijn begonnen en dat we in voorkomende (pest)gevallen, met 
hulp van ouders en kinderen, snel tot een oplossing kunnen komen! 
Zoals afgelopen najaar is afgesproken met ouders organiseren we dit voorjaar een 
tweede ouderavond om met u in gesprek te gaan over KiVa. We hopen dat u dan ook 
weer met velen aanwezig bent! 

 
 
Nieuwe naam voor onze Dinsdagkrant (herhaling) 
De eerste suggesties voor een nieuwe naam zijn al binnen gekomen. Dank daarvoor! 
Omdat we graag heel veel suggesties willen krijgen herhalen we hieronder het 
bericht van vorige week: 
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:       ____________________________________ 
 
 

 
 
Weeksluitingen 

Aanstaande vrijdag worden ouders en andere belangstellenden 
uitgenodigd voor de weeksluiting die verzorgd zal worden door 
stamgroep Biljoen! Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein 
en zijn telkens op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.  

Op vrijdag 8 maart is stamgroep Hoenlo aan de beurt! 
 
Omgaan met de Ipad 
We merken helaas nog regelmatig dat het glas van een 
ipad kapot gaat. Natuurlijk zit een ongeluk in een klein 
hoekje, maar we denken dat een ipad ook nog wel eens 
kapot gaat door onzorgvuldig gebruik! 
Zo zien we soms kinderen de school verlaten zonder de 
ipad in hun tas te doen, lopen kinderen al zwaaiend met de 
ipad door de school, leggen kinderen soms (zware) spullen 
op hun ipad… 
Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat we op school 
opmerken; thuis zullen er ook van dit soort dingen 
gebeuren. 
Het helpt enorm als we, zowel op school, als thuis 
kinderen blijven opvoeden wat dit betreft. Leerkrachten stellen het (onzorgvuldig) 
gebruik van de ipad regelmatig aan de orde en we verwachten dat ouders dat ook 
doen. 
Een ipad is immers een kostbaar bezit!  
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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:  
Niet langer donker (Matteüs 9, 27-31); Zie je het? (Matteüs 13, 31-33). 
middenbouw:  
Verwonderen en bewonderen (Marcus 6, 45-56); Je moet altijd eerlijk zijn 
(Matteüs 12). 
bovenbouw:  
Lopen over water (Marcus 6, 45-56); Wij hebben wel gezien wat jij doet! 
(Matteüs 12, 1-8). 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 

 


