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Nadeel van een informatiebrief die maar een keer per maand verschijnt is dat je 
soms wat achter de feiten aanloopt! Als het goed is hebt u wel via een parro-bericht 
het een en ander gehoord.  
Wilt u laten weten als er zaken in de communicatie niet goed gaan? 
 
Corona 
Het virus steekt jammer genoeg toch weer behoorlijk de kop op. Hopelijk kunnen 
scholen open blijven, maar het is allemaal wat ongewis… 
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 hopen echt dat we door het goed in acht nemen van de regels het virus snel 
weer de kop in kunnen drukken.  
Sterkte voor de mensen die op een of andere manier getroffen worden! 
 
We zijn een KiVa-schooll!!! 
Onlangs heeft onze school officieel het “KiVa-predicaat 
gekregen. Dat betekent dat we ons vanaf nu echt een 
KiVa-school mogen noemen.  
Door in alle klassen elke week aandacht te hebben voor dit 
programma sociaal-emotionele vorming, hopen we 
pestgedrag te voorkomen en onze leerlingen weerbaar te 
maken!  
 
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? 

 
 



Herfstvakantie 
Volgende week is er geen school: we gaan een weekje uitwaaien om op maandag 19 
oktober uitgewaaid weer te beginnen. Blijf gezond allemaal! 
 
PLP-gesprekken 
Normaal hebben we het eerste gesprek tussen ouders, kind en stamgroepleerkracht 
in september op school. Maar u hebt het vast al gehoord: dat kan dus niet!  
Omdat we wel heel graag met u in gesprek willen hebben we naar alternatieve 
mogelijkheden gezocht, als videobellen of “gewoon” bellen. Over data e.d. Wordt of 
bent u geïnformeerd via Parro. We hopen op uw begrip! 
 
Leerlingenraad 

We hebben weer een nieuwe leerlingenraad! Met 
kinderen uit de bovenbouw stamgroepen 
overleggen we regelmatig over schoolzaken. We 
willen ook graag met kinderen in gesprek zijn over 
hoe we zaken aanpakken op school. Het is de 
bedoeling dat de kinderen van de leerlingenraad 
feedback krijgen uit hun eigen stamgroep zodat 
dingen waar kinderen mee zitten aan de orde 
kunnen komen. 

 
Mad Science; Wetenschap en Techniek 
De “professor” van Mad Science is weer op school geweest om 
voor alle kinderen een show te geven! Bedoeling van deze show 
is kinderen enthousiast te maken voor “Wetenschap en 
Techniek” Het was een leuke, inspirerende show waarin de 
verwondering centraal stond! Kinderen kunnen zich opgeven 
voor een cursus op maandag na schooltijd. De cursus zal op 
onderstaande data gehouden worden: 
Naschoolse wetenschap & techniekcursus 
 
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  

 
Kinderboekenweek; lezen is leuk, spannend, grappig, informatief en veel meer 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We lezen 
spannende verhalen over ridders, we verplaatsen ons in oorlogstijd of we komen van 
alles te weten over de Oudheid. 
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. We verkennen 
werelden uit het verleden door het lezen van boeken! 
Vrijdag sluiten we de kinderboekenweek af met een echte “Boeken Vossenjacht”. 

 



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”.  

Thema: Onderzoeken (week 40 t/m 43) 
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een 
onderzoekende houding en het stellen van de juiste vragen.  

● Bijbelverhalen onder- midden- en bovenbouw: 
Week 41: Jozua, de nieuwe leider (Jozua 1, 1-9); Rachab, een bijzondere vrouw (Jozua 2). 
Week 42/43: De Tien Woorden gaan mee (Jozua 3 en 4); De twaalf stenen (Jozua 3 en 4).  

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). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 


