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Pasen 2019:  ‘Overwinnen’ 

Pasen wordt van oudsher gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de 
lente. Het seizoen waarin de zon aan kracht wint, de dagen lichter en langer maakt 
en de aarde eindelijk opwarmt na de koude, donkere winter.  
Rond deze datum wordt ook Pesach gevierd: het feest waarin het joodse volk de 
bevrijding uit de slavernij in Egypte herdenkt. De farao is overwonnen en met hem de 
angst voor onderdrukking en dood. Ook hier speelt de natuur een rol. De 
oorspronkelijke achtergrond van het joodse Pesach is immers een oogstfeest, de 
eerste gerstenoogst in het nabije oosten na de winter. Er is weer graan, er wordt 
nieuw brood gebakken, het leven gaat door en wordt als een geschenk aanvaard. 
Dit Pesachfeest is op zijn beurt de basis geworden voor het christelijke Pasen: 
wereldwijd herdenken christenen hoe Jezus van Nazaret, gestorven aan het kruis, de 
dood overwint. Het is het feest van de overwinning van gerechtigheid op onrecht, van 
goed op kwaad, van liefde op haat. 
Angst doet iets met mensen. De angst voor de wolf, die zich misschien thuis gaat 
voelen in Nederland, zal veehouders alert maken. Anderen negeren ieder 
angstsignaal en zoeken het roofdier juist op. Angst heeft een positieve signaalfunctie. 
Pas op! Kijk uit! Er is gevaar! Een echte sirene laat je beslist even schrikken en dat is 
juist de bedoeling. 
Als je er zo naar kijkt, word je misschien wat minder bang voor de angst. Maar 
angsten worden meestal negatief ervaren en kunnen heel concreet zijn. Angst voor 
de tandarts, of eigenlijk: angst voor de pijn die je verwacht. Angst om te falen, of om 
af te gaan voor een groep. 
Pasen is een feest van bemoediging en hoop. Om angst niet het laatste woord te 
geven en onrecht en pijn niet voor lief te nemen. Om je te verzetten tegen de 
verlamming door de angst en je niet klein te laten krijgen. 
De angst benoemen en erover praten, helpt vaak al. En als het om ongrijpbare 
angsten gaat, zoals de angst voor het donker en het kwaad, dan steken we lichtjes 
aan en vuren. Zoals ook al eeuwen symbolisch gebeurt met de paasvuren op het 
platteland en de paaskaars in de kerken. 
  
 



Het slaat om je hart 
 
Het kruipt in je huid 
als onzichtbare stekels, 
het slaat om je hart 
en het glipt er soms in. 
't Bevriest als een vijver 
in zeer strenge winters 
en het verlamt 
als het gif van een spin. 
  
Dat is de angst, de angst, 
de angst die je voelt 
als het plotseling donker wordt. 
Als een stem snoeihard roept 
of er niemand voor je is, 
als je in de diepte stort. 
  
Het grijpt om zich heen 
als hebzuchtige sprieten, 
het maakt het geluid 
van een galmende grot. 

Het lijkt op een klont 
die maar aangroeit en woekert 
en het verdooft 
en je voelt je heel rot. 
  
Angst, angst, 
diepe angst, 
dan heb je iemand nodig. 
Een schouder, een glimlach, 
een hoopvol beeld, 
een lied of een verhaal 
en iemand die de angst met je deelt. 
  
Angst, angst, 
diepe angst, 
dan heb je iemand nodig. 
Een knipoog, een kaarsje, 
een vrolijk kind, 
een kus of een gebaar 
en iemand die de angst overwint. 

 
Schoolfotograaf 
Maandag 6 mei komt de schoolfotograaf op school. Wilt u de briefjes met opgave 
voor broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten inleveren uiterlijk a.s. vrijdag bij de 
klassenleerkracht? Kinderen hebben deze briefjes vorige week meegekregen naar 
huis en het briefje is ook nog afgedrukt in deze dinsdagkrant! 
 
Stichting Leergeld (herhaling) 
In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen 
nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak 
letterlijk aan de zijlijn. Onder de vlag van Jeugdfonds Almelo wil Stichting Leergeld 
Almelo deze kinderen nu mee laten doen! 
Jeugdfonds Almelo is er al jaren voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om 
mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Jeugdfonds Almelo is nu uitgebreid met de 
Stichting Leergeld Almelo. Deze is met ingang van 1 november 2018 operationeel 
geworden. 
Leergeld biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om 
deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de schoolreis of het 
schoolkamp. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een 
kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden. 
Stichting Jeugdfonds Almelo bestaat uit Stichting Leergeld Almelo, Stichting 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo en Stichting Verjaardag in de Maak 



Hoe werkt Stichting Leergeld Almelo? 
Als ouder kunt u zelf een aanvraag om ondersteuning indienen bij Stichting Leergeld 
Almelo. Na uw verzoek om hulp bespreekt een medewerker van Stichting Leergeld 
Almelo bij u thuis wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Wat zijn de dingen waar 
uw kind nu niet aan mee kan doen? En wat kan Leergeld voor u doen? Als u een 
inkomen hebt op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Maar Stichting 
Leergeld Almelo is er ook voor ouders met een hoger inkomen die (tijdelijk) in de 
financiële problemen zijn gekomen. 
U kunt uw aanvraag indienen op de website van Stichting Leergeld Almelo: 
https://www.leergeld.nl/almelo 
 
Schoolvoetbalfinales 
Er hebben zich maar liefst 2 teams van onze school geplaatst 
voor de finale wedstrijden a.s. woensdag: meisjes groep 5/6 en 
jongens groep 6! We wensden beide teams heeeeeeel veel succes 
op het terrein van voetbalvereniging Oranje Nassau! 
 
Paasvieringen 

Op donderdag 18 april vieren we het paasfeest in de 
groepen. We willen in de middagpauze weer graag met 
elkaar eten op school.  
En natuurlijk hebben we uw hulp dan weer nodig! Wilt u iets 
maken voor het paasbuffet? U mag zelf weten wat!  
Bij de klassen hangen lijstjes waarop u kunt aangeven wat u 
wilt verzorgen. 

 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens 
op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.  
Vrijdag 10 mei is de weeksluiting van Leeuwenburg en op 17 mei 
die van stamgroep Muiderslot. 
We nodigen ouders en andere belangstellenden van harte uit te 
komen kijken! 
 
Herinnering betalen schoolgeld i.v.m. naderd kamp en schoolreis! 
Er zijn nog steeds ouders die het schoolgeld voor hun kind(eren) niet hebben betaald!  
Wilt u dit alstublieft zo snel mogelijk in orde maken?  

 
 
 

https://www.leergeld.nl/almelo/


Bijbelverhalen 
Overwinnen (week 15 en 16) 
Inhoud: Over de overwinning van het licht op het donker. Over de overwinning van de 
hoop op de angst en van het leven op de dood. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Bang voor de storm (Marcus 4, 35-41); Palmpasen (Marcus 11, 1-11).  
middenbouw:  
De echte herder (Johannes 10, 11-15); Een eigen koning! (Johannes 12, 12-19). 
bovenbouw:  
Een echte herder (Johannes 10, 11-15); Bijna oproer (Lucas 19, 29-48). 

 
 
Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
We vragen uw aandacht nog voor de brief hieronder van onze GMR. We zoeken 
weer leden. We willen u vragen serieus te overwegen of het lidmaatschap van deze 
belangrijke club niet wat voor u zou kunnen zijn. Voor meer informatie kunt u ook 
Deborah Kuper (dkuper@telgenborch.nl) vragen. Zij is vertegenwoordiger vanuit het 
personeel in de 
GMR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
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Beste ouders / verzorgers, 

 

Maandag 6 mei komt de schoolfotograaf. Er worden die dag weer foto’s van de kinderen 

genomen. Ook worden er broertjes-zusjes foto’s gemaakt. Hebt u nog kleine kinderen die 

nog niet naar school gaan of kinderen die de basisschool al verlaten hebben, dan mogen ook 

zij op de foto met hun broertjes-zusjes.  

Na school bestaat de mogelijkheid om een foto te laten maken met broertjes/zusjes die 

(nog) niet op school zitten. Dit gebeurt vanaf 14.30 uur. U krijgt van ons bericht hoe laat u 

wordt verwacht.  

Als de foto’s door de fotograaf zijn verwerkt, krijgt u een inlogkaart om via de webshop van 

de fotograaf de door u gewenste foto’s te bestellen 

 

Wanneer u interesse hebt in de broertjes-zusjes foto, vult u 
dan onderstaand strookje in en lever dit voor 12 april bij de 
groepsleerkracht van uw kind in. 

 

 

De Ouderraad 

=================================================================== 
Naam kinderen (Telgenborch) 
Kind(eren)…………………………………….………………………………..............................
.... 
 
Groep(en……………………………………………………………………………………………
…  
Kinderen niet op school: 
Broer(tjes)……………………………………………………………………leeftijd……………
…… 
  
Zus(jes)…………………………………………………………………..……leeftijd……………
…. 
  
Bijzonderheden: 
  



Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
 
 

Verkiezingen GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoekt versterking! 

  

Wat is de GMR? 
De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is het overlegorgaan dat inspraak heeft ten aanzien van 

voorgenomen beleid van het bestuur van stichting PCO Noord Twente. De GMR bestaat uit 10 leden; 5 ouders 

van kinderen die op scholen van PCO Noord Twente zitten en 5 personeelsleden die werkzaam zijn op één van 

deze scholen. De GMR is een betrokken, actieve raad die 6 tot 8 keer per jaar vergadert. De GMR denkt mee, 

adviseert en neemt beslissingen met betrekking tot schooloverstijgende zaken c.q. beleid.  

De leden van de GMR nemen zitting in één of meerdere werkgroepen, afhankelijk van de interesse en 

expertise. Deze werkgroepen zijn georganiseerd in ‘Onderwijs en Identiteit’, ‘Huisvesting en Financiën’ en 

‘Personeel en Organisatie’. Naar aanleiding van een adviesaanvraag van het bestuur bereidt een betreffende 

werkgroep een advies voor dat als basis dient voor de besluitvorming in de GMR vergadering. Elk GMR lid is 

contactpersoon voor één of twee scholen binnen de stichting. Scholen kunnen met vragen en/of opmerkingen 

terecht bij hun contactpersoon van de GMR. 

Verkiezingen 
Omdat volgens het huishoudelijk reglement een aantal leden aftredend is (komend schooljaar: drie leden uit de 

oudergeleding en één personeelslid), worden ook dit jaar weer kandidaten opgeroepen voor de te houden 

verkiezingen. De verkiezingen zullen plaatsvinden op 19 juni 2019. 

Wie zoeken wij? 
De GMR zoekt enthousiaste, betrokken, positief kritische ouders en personeelsleden die het een uitdaging 

vinden zich te verdiepen in onze stichting en door hun inbreng een steentje willen bijdragen aan het 

organiseren van goed onderwijs voor onze kinderen. Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden om op de 

kieslijst geplaatst te worden (vóór 24 mei 2019). 

Wilt u betrokken zijn en blijven met medezeggenschap bij het beleid van de scholen van stichting PCO Noord 

Twente? Stuurt u dan een mail ter attentie van Verkiezingscommissie PCO Noord Twente (vc-gmr@pcont.nl) of 

informeert u bij de directeur of MR van de school van uw kind. U ontvangt dan een formulier kandidaatstelling 

GMR PCO Noord Twente met het verzoek deze in te vullen en terug te mailen vóór 24 mei 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

Verkiezingscommissie GMR 

Luuc Willering 

Christien Sickman 
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