
  

 

Dinsdagkrant 
       Dinsdag 9 juli 2019                            Jaargang 24 nr. 38 
 
Voor groep 8!!! 

 
We nemen afscheid van een stel kanjers dat de basisschool is ontgroeid!  
Kinderen zwermen uit; nieuwe ontdekkingen worden gedaan, nieuwe 
vriendschappen opgebouwd; het leven na de basisschool kan beginnen! Het ga jullie 
goed allemaal. We hopen dat jullie een fijne plek krijgen op je nieuwe school en dat 
jullie met fijne gevoelens terug kunnen kijken op je basisschooltijd! 
 
Prietpraat 
De laatste bladzijden van deze krant worden gevuld met “PrietPraat”. Allerlei leuke, 
grappige uitspraken van kinderen zijn door collega’s verzameld en gebundeld door 
juf Marijcke! Leuk om zo met een glimlach de vakantie in te gaan! 
 
 
 
 



Nieuwe reparateur ipads 
We zijn in zee gegaan met een andere reparateur voor kapotte ipads. De ipads 
hoeven niet meer weg gebracht te worden naar Fixjeiphone, maar kunnen op school 
worden ingeleverd!. 
 
Bedankt  
We willen zo aan het eind van het jaar alle ouders/opa’s/oma’s/buren/ooms/tantes en 
al die mensen die ik nog vergeet te noemen, heel hartelijk danken voor hun inzet! 

Door jullie inspanning konden wij onze leerlingen veel 
fijne en goede dingen aanbieden. Zonder u zou de 
Telgenborch er anders uit hebben gezien! Bedankt!!  
Goed om bij dit bedankje nog even onze 
oudervereniging te noemen! Een heel jaar hebben ze 
zich uitgesloofd om ook uw kind(eren) net dat beetje 
extra te bieden! We hebben het vaak niet in de gaten 
of beschouwen het als vanzelfsprekend dat zoveel 

leuke dingen allemaal zo goed geregeld zijn. Ik noem de schoolreizen, de 
sponsorloop, het sinterklaasfeest, het kerstdiner… telkens stonden ze klaar voor 
onze school! Heel erg bedankt allemaal!! 
 
Jaarplanner 
Vandaag (dinsdag) krijgen alle leerlingen die het komend 
jaar op onze school zitten, de nieuwe jaarplanner mee 
naar huis. Het is een agenda met allerlei data van 
schoolactiviteiten. Ook de vakanties staan erin. Het is 
dus een planner om te bewaren! 
 
Bijbelverhalen 
Reizen (week 27 t/m 29) 
Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn een missie. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Een andere reisgenoot (Handelingen 15, 30-41); Zingen bij de rivier (Handelingen 16, 13-15).  
middenbouw:  
Naar Efeze (Handelingen 19, 23-40); Naar Rome (Handelingen 24 t/m 28). 
bovenbouw:  
Wat denkt hij wel? (Handelingen 19, 23-40); Eindelijk klaar (Handelingen 24 t/m 
28). 
 
Vakantie 
Aanstaande donderdag om 14:15 uur begint onze vakantie! We 
worden pas weer op school verwacht op maandag 26 augustus. 
Fijne vakantie allemaal! 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 
 
 

  



Prietpraat schooljaar 2018-2019 
 
Ook dit schooljaar deden leerlingen geweldige uitspraken, waren er leuke situaties 
of gedenkwaardige antwoorden in gemaakt werk. We hebben ze voor u 
gebundeld:  
 
Sirell (groep 2): ‘Ik ging uit Nederland’.  

Juf Jeannette Ek:’ Ging je naar Duitsland of België?’  

Sirell: ’Naar Hengelo’.  

 

Maria (groep 4, Twickel): ‘Juf, waar is de bliksem en bezem?’  

 

Patil (groep 7): ‘Juf, ik heb een leerdoel opgestuurd van schitterend optellen’. 

Bedoeld werd schattend optellen.  

 

Roos (groep1): ‘Mijn moeder heeft 2 zusjes gekregen, ik en Bo (de zus van Roos)’.  

 

Sem S. (Groep 6) heeft het over juf Denise en zegt in plaats daarvan juf Hoenlo.  

 

Juf Marijcke had een studiedag in Amsterdam. Marita uit groep 3 is de dag erna blij dat juf er na zo’n 

lange reis weer is en zegt:’ Juf, je bent er weer! Je was toch in Afrika?’ 

 

Zie foto <-  

Zo’n traktatie voor de juffen en meesters is veel te 

lekker om te delen: 

 

‘ Juf, onderbroek is toch een voorzetsel, want je zegt 

onder en broek?’  

 

Tijdens het afscheid van meneer Wim stellen leerlingen 

hem vragen: ‘Hoe oud ben je?’ 

Wim:’ Wel ouder dan 60, wel 66’.  

Leerling uit Drakensteyn: ‘Oooooh, dat is zelfs ouder 

dan meneer Victor!’ 

 

Avak (groep 4) tijdens ditzelfde afscheid:’ Meneer Wim, 

ik heb een vraagje’.  

Meneer Wim antwoordt vragend:’ Ja??’ 

Avak roept: ‘We hebben een cadeautje voor je’.  

 

Lisa (groep 3) heeft in Drakensteyn een ooievaar geknutseld en laat dit aan juf Els zien.  

Juf Els:’Wat heb je gemaakt?’  

’ Een olievaar’.  

 

  



De opdracht in het werkboek was: schrijf het juiste woord in de zin: 

 

 

Shanilla (groep 3): ’Marita kan óók Armeens praten’.  

Juf Marijcke: ’Wat knap van haar’.  

Shanilla: ‘Ja, ik denk dat ze uit Duitsland komt, ofzo.’  

 

Senne (groep 5): ‘ Ik heb het altijd warm. Behalve als ik het niet warm heb, dan heb ik het koud’.  

 

Martha (groep 3) moet tijdens tutorlezen het woord vleermuis lezen. Martha spreekt uit:’Vleesmuis’.  

 

Rachèn (groep 6): ‘Juf, wat betekent miniatuurwater? Ik zag dat eens op een flesje water.’  

Hij bedoelde mineraalwater.  

 

Juf Marijcke op een zomerse dag: ‘Lekker warm is het, hè?’ 

Marita (groep 3): ‘Dat komt omdat de zon gratis is’. 

 

Natel (groep 5): ‘ Hoe noem je een kameel met 3 bulten?’  

Stamgroep Drakensteyn: ??? 

Natel: ‘Zwanger’.  

Juf Marijcke: ‘Hoe noem je een dromedaris met 2 bulten?’ 

Stamgroep Drakensteyn: ‘Zwanger?’ 

Juf: ‘nee, stiekem toch een kameel’.  

 

Maikel (groep 4): ‘Hee, SoVa, dat lijkt op softijsje’.  

 

‘ Lukt het Tygo?’ 

Tygo: ‘Ja hoor, alles onder controle!’ 

 

 

In leesatelier Drakensteyn lezen we woordrijtjes op het digibord. Een van de woorden is boerenzoon.  

Jaimy: ‘ Dat is een jongen die heel veel boeren laat’.  

 

Tijdens de taalles gaat het over het woord heelal. Batin (groep 6) weet wat het is: ‘ Goed vlees dat je 

mag eten’.  

 

Maikel: ‘ Kijk uit voor de tornator!’ (Tornado) 



 

 

Rond Sinterklaastijd trekken de bovenbouwleerlingen lootjes. Dit moet eerst doorgesproken worden. 

Afgesproken wordt dat het bedrag €4 is.  

Sem S.: ‘ Tellen de verzendkosten daar ook bij?’  

 

Ryan (groep 8): ‘ Gaan we Dirty Seconds spelen?’  

 

Maikel (groep 4) in gesprek met juf Marijcke: ‘Juf, je bent de allerliefste juf’.  

‘Dat zeg je zeker tegen elke juf?’  

Maikel roept: ‘Ja!’  

 

Iedere pauze lopen er 2 leerkrachten rond met een felgeel hesje. Zij zijn de pleinwacht, als er 

problemen zijn, kunnen leerlingen naar hen toe gaan. Alyssa (groep 3 Biljoen) aan juf Deborah met 

een geel hesje aan: ‘Ben jij vandaag de boswachter?’ 

 

Ook gehoord over de pleinwacht: ‘Wie is vandaag pleinwacht, die meneer met het kale haar?’ 

(Meneer Floris) 

 

Tijdens een vrijdagmiddag creaworkshop is de opdracht: zoek een insect op jouw iPad en teken het 

na (zie foto) 

 

Een meisje vult in atelier 

Welgelegen haar leesdossier 

in, want ze heeft een boek uit. 

Als ze het aantal bladzijden in 

moet vullen begint ze voorin: 

1, 2, 3, 4, 5…. 

 

Efran (groep 5) heeft nieuwe 

schoenen en een nieuw shirt.  

Juf Marijcke:’ Wat zie je er cool 

uit’.  

Efran met een grote grijns: 

‘Weet ik toch, ik zie er toch 

altijd cool uit.  



Juf Dianne kan het digibord niet starten. Ze snapt er helemaal niets van, ze heeft van alles 

geprobeerd, maar ze krijgt telkens een melding ‘geen connectie’.  

Oorzaak: ze had de computer niet aangezet.  

 

Avak (groep 4) tegen juf Aida:’Ik heb zo’n ding nodig’. Juf Aida: ‘Wat voor ding heb je nodig?’ 

Avak: ‘Ik weet niet hoe het heet, maar het is wel zo’n ding’. Ze zijn er achter gekomen, het bleek een 

liniaal te zijn.  

 

Tijdens de ochtendkring bij de kleuters in Leeuwenburg hebben ze het gehad over het 

scheppingsverhaal. Ayris speelt daarna hamertje tik en maakt een prachtig werk. Ze laat het de juf 

zien en zegt: ‘ Ik heb dit allemaal gemaakt. Ik ben God’.  

 

 

<- zie foto 

Het antwoord op het 3e 

raadsel is heel slim bedacht 

door Noa uit groep 3:  

 

Een leerling van groep 3 is in 

gesprek met meester 

Abdullah: ‘ Wil je later 

meester worden?’ 

Abdullah legt uit dat dit klopt 

en dat hij daarom naar een 

speciale school gaat. De 

leerling vertelt dat hij later 

politieagent wil worden.  

Abdullah: ‘Dan kan ik jou 

bellen als er bij mij ingebroken 

wordt’.  

Leerling: ‘ Ben je dan zo bang? 

Ik zou die boef allang in elkaar 

hebben geslagen!’  

 

 

 

 

Yusuf (groep 7): ‘ Luistert God naar je gebed?’ 

Juf Denise: ‘ Daar ga ik wel vanuit’.  

Yusuf:’ Als alle mensen door elkaar bidden is dat wel lastig voor Hem. Misschien kunnen ze Hem dan 

beter een e-mail sturen’.  

 

In stamgroep Hoenlo veegt een leerling troep op van de tafel. Hij pakt een blik en handveger, legt de 

veger opzij en veegt de kruimels met een doekje op het blik. Een andere leerling kijkt er meewarig 

naar en verzucht: ‘Kijk, daar heb je nou een vrouw voor nodig’. Andere leerling uit de klas:’ Doe mij 

later dan zo’n vrouw’.  

 

 



 

Jente (groep 6): ‘ Over 9 dagen ga ik 

trouwen’.  

‘ Oh nee, mijn moeder.’ 

 

Avak:’ Ik ga nu naar Welgië’.  

Juf Aida: ‘Welgië?’  

Hij bedoelde atelier Welgelegen.  

 

Bij het naar huis gaan staat Maikel voor 

zijn juf, hij springt, wiebelt en maakt een 

lang brrrrrrrrrrrroeoeoeoeoeoeoeo 

geluid. Het ziet er koddig uit.  

Hij vraagt aan juf:’Weet je wat ik ben?’  

Juf Marijcke heeft geen enkel idee en 

antwoordt dus: ’Nee, dat weet ik niet’.  

Hierop roept Maikel heel enthousiast:’ Ik 

ook niet!!’ 

 

 

 

 

 

 

 

Gehoord tijdens het Giethoornkamp van groep 8: 

 

Juf Margreet ziet dat haar t-shirt smerig is. Ze kijkt ernaar, probeert het weg te vegen en zegt: ‘ Oh, 

kijk nou, helemaal vies.’ Waarop Jim opkijkt en zegt: ‘Een moestuintje’.  

 

Bij het opgespoten eiland staat een man in het ondiepe met een enorme bouwvakkersonderbroek. 

Elise roept uit: ‘Nou, daar kun je een bankpas doorschuiven!’  

 

Lucas: ‘ Juf Annelou had blote voeten aan’.  

 

Jamie Bollen: ‘ Ik noem mijn kinderen later Bloem en Krenten’.  

 


