
  

 

Dinsdagkrant 
        Dinsdag 5 maart 2019                        Jaargang 24 nr. 22 
Open Dag 
Volgende week woensdag 13 maart houden we met alle scholen in de schelfhorst 
onze Open Dag. We heten dan van harte welkom in onze school alle ouders met hun 
kind(eren) die belangstelling hebben voor onze mooie school. Kent u ouders waarvan 
het kind volgend jaar 4 jaar wordt? Vertel ze dan over deze open dag. Ouders en 
kinderen zijn welkom van 9:00 tot 12:00 uur! 

 
 
Nieuwe naam voor onze Dinsdagkrant 
Denkt u en denken jullie nog aan het bedenken van een nieuwe naam voor deze 
nieuwsbrief? We willen heel graag een nieuwe frissse naam voor onze dinsdagkrant! 
 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens op 
vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.  
Aanstaande vrijdag 8 maart is stamgroep Hoenlo aan de beurt! Daarna 
volgt op 22 maart de weeksluiting van Borg Ewsum. 
 
Het onderwijs staakt op vrijdag 15 maart (herhaling) 
De onderwijsbonden organiseren in de week van 11 maart acties 
voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een 
landelijke onderwijsstaking op 15 maart en een manifestatie op het Malieveld in Den 
Haag. 
Ook op de Telgenborch zal een aantal collega’s meedoen aan deze actie. Dit 
betekent, dat er op vrijdag 15 maart geen school zal zijn. 



Wel bieden we op deze dag opvang aan voor kinderen waarvoor ouders geen andere 
opvang kunnen/willen regelen. U moet uw kind(eren) daarvoor wel opgeven voor 13 
maart, middels een mail aan directie@telgenborch.nl  
 
Bijbelverhalen 
Spreken (week 8 t/m 11) 
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden 
het leven betekenis geven. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Woorden zaaien (Lucas 8, 5-15); Mooie woorden (Matteüs 5, 4). 
middenbouw:  
Een bemoedigend beeld (Matteüs 13, 3-8); Handen uit de mouwen (Matteüs 21, 28). 
bovenbouw:  
Zie je het voor je? (Matteüs 13, 3-8); Helpen in de wijngaard (Matteüs 21, 28). 

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