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Dinsdagkrant 
Vanaf de maand oktober zal de nieuwsbrief verschijnen op de eerste dinsdag van de 
maand, behalve als er dan vakantie is. 
We willen ook graag uw mening over de dinsdagkrant horen: is een keer per maand 
voldoende, kan het nog minder of toch meer? Schroom niet een berichtje te sturen 
naar directie@telgenborch.nl 
 
Kamp groep 7 
Wat was het gezellig! En leuk! En grappig! En wat een fantastisch stel kinderen! Wat 
hebben ze geweldig veel plezier gehad! 

 
 
Roken; de rookvrije school 
Roken is niet gezond; daar zijn we het allemaal over eens. We willen onze kinderen 
dan ook graag het goede voorbeeld geven en onze school en de nabije omgeving 
rookvrij houden. Wilt u alstublieft niet (meer) roken als u uw kind|(eren) komt brengen 
naar school of op komt halen? Inmiddels hangen de borden met “Rookvrije 
Generatie” als reminder bij de toegangshekken. 
 
Verkouden en naar school; kan dat? 
Het heerst behoorlijk op dit moment: Kinderen zijn verkouden 
en/of hoesten. Het is zowel voor u als voor ons vaak lastig te 
bepalen of een kind naar school mag of niet. Wanneer mag 
een verkouden kind nu wel of niet naar school? Bij deze 
nieuwsbrief stuur ik u een tweetal “beslisbomen” die wij op 
school hanteren. Ook voor u een handig hulpmiddel om vast 
te stellen of uw verkouden zoon 
of dochter naar school kan. 
De overzichten zijn ontwikkeld door de jeugdartsen 
Nederland en de belangenvereniging Ouders in de 
Kinderopvang. Als u echt blijft twijfelen, laat uw kind dan testen en wacht de uitslag 
thuis af! 

mailto:directie@telgenborch.nl


 
Mad Science; Wetenschap en Techniek 
De “professor” van Mad Science komt weer op school om voor alle kinderen 
een show te geven! Bedoeling van deze show is kinderen enthousiast te 
maken voor “Wetenschap en Techniek” Het wordt weer een leuke, 
inspirerende show waarin we hopen dat de verwondering centraal staat!  
Na de show kunnen kinderen zich opgeven voor een cursus na schooltijd. U 
krijgt deze formulieren te zijner tijd. Deze cursus zal op onderstaande data 
gehouden worden: 
 
Naschoolse wetenschap & techniekcursus 
Dag: Maandag; Starttijd: 14:30 uur 
 
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  

 
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: Respecteren (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. 
Respect voor leefregels. 

● Bijbelverhalen onderbouw: 
Week 37: Mirjam danst aan de overkant (Exodus 15); Het volk moppert (Exodus 15); Het volk 
moppert weer (Exodus 16, 1-36). 
Week 38: Tien Woorden van God (Exodus 20); De Tien Woorden (Exodus 20). 
Week 39: De kist met De Tien Woorden reist mee (Exodus 25 en 26); Een god die je kunt 
aanraken (Exodus 32, 1-35). 
 

● Bijbelverhalen middenbouw: 
Week 37: Bitter en zoet (Exodus 15, 22-27); Het regent eten (Exodus 16, 1-18). 
Week 38: Petje af (Exodus 18, 13-27); De stem uit het onweer (Exodus 19-31). 
Week 39: Een betere God (Exodus 32); Een nieuwe kans (Exodus 33-40). 
  

● Bijbelverhalen bovenbouw: 
 Week 37: Met Mozes in de woestijn (1) (Exodus 15, 22-27); Met Mozes in de woestijn (2) 
(Exodus 16, 1-18). 
Week 38: Met Mozes in de woestijn (3) (Exodus 18, 13–27); Met Mozes in de woestijn (4) 
(Exodus 19-31). 
Week 39: Met Mozes in de woestijn (5) (Exodus 32); Met Mozes in de woestijn (6) (Exodus 
33-40) 

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 onderbouw: 
Week 40: De twaalf verkenners (Numeri 13, 1-20); De verkenners komen terug (Numeri 13, 
21-33 en 14, 1-10). 
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).  

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



  



Open huis bij Kaliber Kunstenschool in Almelo: welke cursus wil jij gaan doen? 

  

Wil je muziek maken, dansen, zingen, theater spelen of kunst maken? Het kan bij Kaliber. Tijdens ons 
open huis maak je kennis met onze cursussen en ontmoet je de docenten. Helaas is het dit jaar niet 
mogelijk om zelf instrumenten uit te proberen in verband met de hygiëne en veiligheid. Wél kun je alle 
lokalen langs en overal muziek luisteren, kijken naar leuke theaterscenes, je verwonderen in de 
danszaal en kunst kijken in ons atelier. Kom je langs, dan kun je direct een gratis proefles naar keuze 
aanvragen! 

Om de 1,5e meter te kunnen waarborgen hanteren wij 
een maximum aantal bezoekers. Reserveer je plekje van 
te voren door je aan te melden en een tijdsslot te kiezen. 
Je mag ook zonder aanmelden langskomen, maar dan 
kan het zijn dat je even moet wachten! 

  

Open huis Kaliber Kunstenschool 

12 september, 13:00 – 15:00 uur 

Elisabethhof 2, Almelo 

Hier aanmelden! 

  

 Digitaal open huis 

Blijf je liever veilig thuis, of wil je jouw komst naar het open huis wat beter voorbereiden? Dan bieden 
wij je een online variant. Je vindt hier alle informatie, kunt ook kennismaken met de docenten en 
video’s bekijken. Heb je iets gevonden? Dan vraag je via het digitale open huis een gratis proefles 
aan, gewoon vanuit je luie stoel :-) 

  

Bekijk hier ons digitale open huis! 

 

  

  

 

https://www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis
https://indd.adobe.com/view/0a72b3ef-8b46-4294-b410-f0bcb9931f82

