
  

 

Dinsdagkrant 
       Dinsdag 9 juni 2020                            Jaargang 25 nr. 29 
Allemaal samen 
Wat fijn, dat we weer met alle kinderen en leerkrachten en vrijwilligers op school aan het 
werk mogen! Natuurlijk nemen we de regels in acht: het zou niet fijn zijn als het virus weer 
opnieuw opduikt! Fijn ook dat u als ouders met ons meedoet in het naleven van de 
afspraken. 
Ja en dan hebben we nog vier weken en dan is het al zomervakantie en zien we elkaar 
alweer een hele tijd niet… Wat een vreemd schooljaar is dit zo… 
We gaan er met elkaar een goede tijd van maken: nog lekker goed onderwijs neerzetten en 
ook een hoop plezier maken met elkaar! 
 
Oprichten “Kinderopvang Schelfhorst 

Kinderopvangorganisatie de Cirkel begint 
een nieuwe groep kinderopvang in de 
Tandem. Deze “Kinderopvang 
Schelfhorst” is nadrukkelijk een 
samenwerking tussen de basisscholen 
Tandem en Telgenborch met de Cirkel. 
We zullen de samenwerking tussen deze 
kinderopvanggroep en de Telgenborch 
heel duidelijk gaan benadrukken. Om de 
contacten ook fysiek vorm te geven is er 
overleg om een rechtstreeks voetpad van 
de Telgenborch naar de Tandem aan te 
leggen. We hopen dat dat gaat lukken!  
 

Afspraken (herhaling) 
1. We blijven vanaf groep 3 werken met leerjaar-groepen 

i.p.v. stam-groepen. Dit doen we om zo min mogelijk 
leerlingstromen in de school te hebben. 

2. Ouders brengen hun kind(eren) zoveel mogelijk lopend 
of met de fiets naar school. Als het enigszins mogelijk 
is: laat uw kind alleen naar school gaan. 

3. Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. Berichten voor leerkrachten 
kunnen doorgespeeld worden via mail en/of parro. Voor ouders van kleuters geldt, 
dat ze, voor ze weggaan, even kijken of hun kind goed bij de leerkracht is 
aangekomen. 

4. Kinderen komen niet eerder naar school dan om tien voor half negen. Ze spelen voor 
schooltijd niet rondom school. Na schooltijd gaan alle kinderen direct naar huis of 
naar de opvang. Als kinderen op het plein komen gaan ze naar hun leerkracht die op 
de vaste plek op het plein staat. 

5. Kinderen nemen goede hygiëne in acht: na elk toiletbezoek en na elke pauze: 
handen wassen. ‘s Morgens bij binnenkomst in de klas: handen wassen.  



6. Bij “corona-achtige” klachten van het kind of van iemand anders thuis, blijft het kind 
thuis. Als er 24 uur geen klachten meer zijn kan het kind weer naar school. 

Technisch lezen 
Na elk schooljaar merken we dat met name bij kinderen uit de middenbouwgroepen 
het technisch lezen in een zomervakantie wat wegzakt. Voor de komende 
zomervakantie hebben we daar misschien nog wel meer dan anders zorgen over! 
Het is enorm belangrijk dat kinderen die (pas) begonnen zijn met lezen regelmatig 
blijven oefenen; ook in een vakantie. Ouders zouden regelmatig hun kind(eren) 
moeten stimuleren te lezen. Vanuit school zullen we zorgen voor een leuk aanbod 
van boeken in de vakantie. Maar u moet ons dan wel helpen door te gaan lezen met 
uw kind(eren). 

 
 
Bijbelverhalen 
Protesteren (week 23 en 24) Inhoud: Tegensputteren en weerwoord geven. Verzet 
en protest omwille van rechtvaardigheid. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Mordechai protesteert (Ester 3 en 4); De rollen worden omgedraaid (Ester 6); Ester 
vertelt (Ester 7).  
middenbouw: Oom Mordechai maakt bezwaar (Ester 3, 4 en 5, 1-9); Esters protest-etentje (Ester 6 
en 7). 
Bovenbouw: Mordechai maakt bezwaar (Ester 3, 4 en 5, 1-9); Ester doet haar mond open (Ester 6 
en 7). 

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



Gerrit Hendriks  



 

  

Datum: 04-06-2020 

Onderwerp: Verhuizing peuteropvang groep Binnenhof 

 

Beste collega’s van IKC De Schelfhorst, 

Ruim een jaar geleden vroeg locatiemanager Anne-Marijn van der Klis of er binnen de scholen van 
IKC De Schelfhorst plek was voor minimaal één groep van Peuteropvang Binnenhof. Geen van de 
scholen hadden op dat moment ruimte. Inmiddels is de situatie veranderd en heeft De Tandem met 
ingang van het nieuwe schooljaar een klaslokaal over. 

Kinderopvang De Cirkel gaat één groep van Peuteropvang Binnenhof verhuizen naar De Tandem. De 
peuteropvang gaat starten in het nieuwe schooljaar onder de naam Peuteropvang Schelfhorst. 

Peuteropvang Binnenhof blijft op de huidige locatie met één groep (Bumba) en er zal dus één groep 
(Dribbel) verhuizen. Ouders van de groep die gaat verhuizen krijgen hiervan bericht op maandag 8 
juni. Vanzelfsprekend kunnen ouders er ook voor kiezen om bij Peuteropvang Binnenhof te blijven en 
ouders uit de andere groep krijgen de mogelijkheid om te verhuizen. Vaste pedagogisch medewerkers 
verhuizen natuurlijk ook mee. 

Met deze locatie komen we ouders tegemoet die al kinderen op de drie scholen hebben zodat zij op 
dezelfde plek kinderen uit hun gezin kunnen brengen en halen. Daarnaast versterkt de nieuwe locatie 
de samenwerking tussen peuteropvang en onderwijs omdat de lijnen zo kort zijn. 

De leidinggevenden binnen het IKC maken een samenwerkingsplan voor de gezamenlijke activiteiten 
(peuteropvang en groepen 1 van de scholen), de doorgaande leer- en ontwikkellijn  en optimalisering 
van de samenwerking. 

In de zomervakantie zal de verbouwing plaatsvinden en zal de GGD voor de inspectie langs komen. 
Ook willen we een kijkochtend voor ouders en kinderen organiseren voor de opening na de 
zomervakantie. Daarover zullen we samen nog nadere afspraken maken.  

Mochten jullie nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen we deze natuurlijk graag, 

 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Kool, Gerrit Hendriks  en Anne-Marijn v/d Klis  

 
 

 

 


