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Open Huis Dagen 
Volgende week hebben we weer Open Huis! We bieden u, ouders van onze 
leerlingen, de mogelijkheid een kijkje in de keuken van ons onderwijs te nemen. U 
wordt uitgenodigd een les bij te wonen in de groep van uw kind.  
Om het allemaal zo te laten verlopen dat niet iedereen op hetzelfde moment 
aanwezig is, hebben we Open Huis Dagen per stamgroep ingesteld. 
In de jaarplanner kunt u zien op welke dag de stamgroep van uw kind aan de beurt 
is. Bij de klassen hangen intekenlijsten waarop u uw naam bij een les kunt 
opschrijven.  
 

 
  
Omgaan met Ipads 

We moeten er wat mee! Het aantal ipads dat kapot 
gaat is echt te gek! We merken ook bij veel 
kinderen een toenemende mate van onzorgvuldig 
omgaan met de ipads.  
Elk ruitje dat vervangen moet worden kost de 
school € 80. En in de periode van zomervakantie 
tot nu zijn er maar liefst 16 ipads ter reparatie 
aangeboden!  
Toen we startten met het gebruiken van de ipads 
gingen we er vanuit dat er best af en toe een 
exemplaar gerepareerd zou moeten worden: een 

ongeluk zit immers in een klein hoekje!  
Maar de laatste tijd merken we regelmatig dat ruitjes niet door een ongelukje kapot 
gaan, maar vooral door onzorgvuldig gebruik! 
De meeste schade ontstaat thuis of in de weg van school naar huis en vice versa! 
We hebben nu afgesproken dat bij alle kinderen waarvan de ruit voor de tweede keer 
vervangen moet worden, de ipad op school moet blijven. Het apparaat mag dan dus 
niet meer mee naar huis genomen worden. 
 



Mad Science (herhaling) 
Vorige week hebben alle kinderen een show gezien van 
een professor van “Mad Science.” Kinderen genoten van 
een flitsende reportage over wetenschap en techniek! 
Onze leerlingen kregen allemaal een foldertje mee om 
reclame te maken voor een naschoolse cursus wetenschap 
en techniek van 6 lessen. 
Hebt u uw kind al ingeschreven? Doe het dan nog snel!, 
want bij voldoende belangstelling start de cursus van 6 
lessen al op maandag 4 november! 
 
Wij geloven in het belang van wetenschap en techniek voor 
nu en in de toekomst, dat leren voldoening geeft en leuk is 
om te doen. We laten kinderen sprankelen en vinden het 
belangrijk verschil te maken in een mensenleven. 
 

Op de website https://nederland.madscience.org/ vindt u alle informatie om uw kind 
aan te melden! 
Inschrijven kan digitaal op https://inschrijven.mad-science.nl/asp 
 

 
 
Kinderboekenweek “Reis Mee!” 
In deze Kinderboekenweek besteden we extra veel aandacht 
aan het plezier van lezen! We hopen dat kinderen door er lol 
aan te beleven veel zullen gaan lezen! Ook in de bibliotheek 
worden tal van activiteiten aangeboden. Op de site 
https://www.bibliotheekalmelo.nl/ kunt u de activiteiten vinden! 
Het belang van het lezen kan nooit genoeg onder de aandacht 
gebracht worden! Lezen is immers heel belangrijk voor de 
ontwikkeling! 
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Landelijke Onderwijsstaking op woensdag 6 november 

En daarom doen wij mee aan de landelijke staking van het onderwijs op woensdag 6 
november a.s. 
 
Ouderbijdrage 
Onze oudervereniging vraagt aandacht voor het betalen van de schoolbijdrage (zie 
de brief hieronder) Wilt u zorgdragen voor tijdige betaling? 
 
Bijbelverhalen 
Plaatsmaken (week 39 t/m 41) 
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op 
de beste plek komen. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Ismael verdrijft Isaak van zijn plek (Genesis 21, 1-14); God geeft Ismael en Hager een 
plek (Genesis 21, 14-21). 
middenbouw: De eerste plaats (Genesis 21, 1-13); Alleen in de woestijn (Genesis 21, 14-21). 
bovenbouw: Abraham zet Isaak op de eerste plaats (Genesis 21, 1-13); Alleen in de woestijn 
(Genesis 21, 14-21). 
 

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



OUDERVERENIGING 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), Almelo, september 2019 
 
Zoals elk jaar is het weer tijd geworden voor het betalen van de schoolgelden. Het schoolgeld is een 
bedrag dat U ter beschikking stelt aan de Oudervereniging van p.c. basisschool de Telgenborch. De 
hoogte is afhankelijk van de groep waarin Uw kind zit. De schoolgelden bestaan namelijk uit de 
ouderbijdrage en de schoolreis/schoolkampgelden. 
 
Wat doen we met dit geld. 
De “Oudervereniging” bestaat uit een groep vrijwilligers die de extra’s die Uw kind op school krijgt 
mogelijk maakt. Wij als Oudervereniging innen de schoolgelden en helpen het team met het 
organiseren van o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, de schoolreisjes, de schoolkampen, 
kinderboekenweek, enz.. Wilt U precies weten waar U voor heeft betaald? Kom dan naar de 
jaarvergadering van de Oudervereniging. Op de website www.telgenborch.nl en in de schoolgids kunt 
U meer lezen over de Oudervereniging. 
 
Wat te doen als u niet kunt betalen. 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat U niet wilt betalen voor Uw kind, maar wel dat U moeilijk kunt 
betalen. Indien U moeilijk kunt betalen wilt U dan contact opnemen met de Gerrit Hendriks? In 
meerdere termijnen betalen is mogelijk. 
 
Schoolgelden 
In de  ouderraad vergadering zijn afspraken gemaakt over de schoolgelden. 
Voor het innen van de schoolgelden hebben wij afspraken gemaakt met het OBT. Het OBT neemt het 
innen van het geld volledig over van de ouderraad. Zij gebruiken hiervoor het programma WIS-collect. 
Voor de ouders betekent dit het volgende: 
· Het OBT gebruikt een Online factuurarchief, 
· Ouders kunnen gemakkelijk betalen via IDEAL, 
· Er is laagdrempelige toegang door een directe e-maillink (geen inlognaam / wachtwoord), 
· Ouders hebben de keuze tussen betalen via IDEAL of via een directe overboeking, 
· Wij maken gebruik van een vertrouwde opmaak in huisstijl en logo van de school, 
· U ontvangt een mail/brief met daarin de directe e-maillink. 
  
Met het OBT afgesproken dat zij begin oktober starten met het innen van de schoolgelden. 
Via uw eigen emailadres ontvangt u de verdere informatie.  
 
De schoolgelden zijn vastgesteld op: 
● €   49,00 voor kinderen in de groepen 1 t/m 6; 
● €   74,00 voor kinderen in de groep 7; 
● € 120,00 voor kinderen in groep 8. 
 
Wij verzoeken u niét contant te betalen. 
Dit kan alleen in uitzonderlijke situaties in overleg en bij Gerrit Hendriks. 
 
Met vriendelijke groeten, namens de oudervereniging 
Pauline Timmerije, Penningmeester penningmeesteror@telgenborch.nl 
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