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Bedankt!
Graag wil ik deze nieuwsbrief beginnen met het uitspreken van een bedankje. Een
bedankje naar de ouders/verzorgers, de kinderen en naar het team van de
Telgenborch. We merken dat er nog regelmatig geschakeld moet worden. Een
leerling moet thuisblijven vanwege een verkoudheid, leerkrachten die ineens weer
moeten overschakelen naar online onderwijs, kinderen die in pauzes alleen met hun
eigen groep kunnen spelen en gesprekken met ouders die via videobellen gevoerd
moeten worden. Allemaal bedankt voor jullie geduld en veerkracht. We kunnen niet
wachten op de dag dat we iedereen gewoon weer op school mogen verwelkomen en
dat een leerling met een verkoudheid weer gewoon in de schoolbanken kan zitten.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief, Christien Sickman

Afscheid collega’s
Aanstaande vrijdag is de laatste werkdag voor meneer Jarno op de Telgenborch. Na
de meivakantie zal juf Margreet weer volledig voor de groep staan en komen de
invaluren van meneer Jarno te vervallen. Hierdoor zal de bezetting voor de groepen
ook wijzigen:
Groep 3: juf Margreet (ma) / juf Marijcke (di,wo,do,vr)
Groep 6: juf Deborah (ma,di,wo) / meneer Floris (do,vr)
Groep 8: meneer Floris (ma,di,wo) / juf Margreet (wo,do,vr)
We willen Jarno bedanken voor zijn enorme inzet en betrokkenheid en hem heel veel
succes wensen met zijn verdere loopbaan.

Aan het eind van dit schooljaar zal ook juf Denise afscheid van ons gaan nemen. Na
vele jaren op de Telgenborch heeft ze besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken.
Wat dat precies zal worden is nog niet helemaal duidelijk, maar we hopen dat ze
binnenkort een fijne nieuwe werkplek heeft gevonden. Het is haar gegund. Met haar
gaan we een zeer betrokken, ervaren en enthousiaste leerkracht en collega missen.
Natuurlijk gunnen wij haar de ruimte om zich verder te ontwikkelen en begrijpen we
dat ze deze stap wil zetten. We wensen haar hierbij heel veel succes.

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de groepsindeling voor
het nieuwe schooljaar. Zodra het totaalplaatje duidelijk is zullen wij u hierover
natuurlijk informeren.

Ondersteuning kleutergroepen
Na de meivakantie starten we met het bieden van extra ondersteuning in de
kleutergroepen. Vier ochtenden per week worden de groepen gesplitst om op die
manier instructie te kunnen bieden in kleinere groepen. Juf Jeannette Ek en juf Els
Koster zullen op deze momenten als extra leerkracht worden ingezet. De



ouders/verzorgers van de leerlingen uit deze groepen zijn hierover inmiddels
geïnformeerd.

Schoolfotograaf
De eerste dag na de meivakantie, maandag 17 mei, komt de schoolfotograaf op de
Telgenborch. Als bijlage is er een brief toegevoegd met verdere informatie.

Voortgang leerlingen
Dit schooljaar zijn we officieel gestart met de afname van de DIA-toetsen. We
hebben gemerkt dat een aantal leerlingen in de middenbouw nog moest wennen aan
de manier van afname. Hier wordt natuurlijk rekening mee gehouden. We kijken als
school naar de gehele ontwikkeling van uw kind en niet alleen naar de resultaten van
de toets.
Rekenen en begrijpend lezen zijn speerpunten binnen de school en we zijn trots om
te mogen melden dat er op schoolniveau een groei is te zien op deze gebieden. Door
het team en de leerlingen is hier dan ook erg hard aan gewerkt. Mooi om te zien dat
dat effect heeft. We hebben er alle vertrouwen in dat we deze ontwikkeling zullen
doorzetten. Voor komend schooljaar blijven dit speerpunten binnen de school. Op het
gebied van spelling waren de resultaten al goed. We zien bij spelling wel een daling,
maar daarmee blijven de resultaten op dit gebied nog steeds erg goed. Bij de
spellingtoets worden nu ook taalonderdelen getoetst. Hierdoor zijn de resultaten
minder goed te vergelijken met vorig jaar.

Activiteiten meivakantie
In de meivakantie worden er door verschillende sport- en beweegaanbieders
“Lentespelen” georganiseerd in diverse wijken in Almelo.
De jeugd van 0 t/m 18 jaar kan gratis deelnemen aan diverse activiteiten zoals
voetbal, kickboksen, suppen en bootcamp. Zie de poster in de bijlage voor het
aanbod. Inschrijven gaat via www.actiefalmelo.nl

De Ontdek Hightech Almelo tour
Aan de hand van een routekaart loop je met je kinderen spelenderwijs door de
binnenstad van Almelo. Met een tasje vol attributen ga je op pad en op zoek naar
plekken waar je een activiteit kunt uitvoeren, ontwikkeld door Mad Science. Zo
combineer je leren en spelen! En dan op het eind van de tour afsluiten met een
lekker ijsje. De tour is het leukst voor kinderen van de basisschool en is geheel
gratis. Opgeven kan via de website: www.ontdekhightech.nl/tour-almelo

Kaliber Kunstenschool biedt in de meivakantie workshops aan voor € 7,00. Voor
inschrijven kunt u terecht op de website.
https://www.kaliberkunstenschool.nl/meivakantie

Overname iPads
Via de vorige nieuwsbrief bent u gevraagd of u aan wilde geven of u aan het eind van
dit schooljaar één of meerdere iPads over zou willen kopen voor €100 per stuk.
Meerdere ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dit was een eerste inventarisatie.
We merken dat er vragen zijn over de stand van zaken. Komend schooljaar zullen we
op de Telgenborch inderdaad met chromebooks gaan werken. We zullen tegen het
eind van het schooljaar contact opnemen met de ouders die belangstelling hebben
getoond in het overnemen van de iPad(s).

http://www.actiefalmelo.nl/


Info en rondleiding voor nieuwe ouders
Kent u ouders die op zoek zijn naar een school voor hun zoon of dochter? Raad ze
aan om een afspraak te maken voor een rondleiding op de Telgenborch. Dat kan
telefonisch of via de mail. (directie@telgenborch.nl)
Willen ze eerst wat meer informatie? Onze nieuwe informatiefolder geeft een
duidelijke uitleg over hoe wij werken op de Telgenborch. Als u een berichtje stuurt via
parro naar de leerkracht van uw kind,dan zorgen wij dat er een folder wordt
meegegeven naar huis. Tevens is er natuurlijk meer informatie te vinden op de
website van de school: www.telgenborch.nl

Activiteiten: Kamp, Schoolreisje, Voorstellingen
Zoals u in de voorgaande nieuwsbrief heeft kunnen lezen blijft het spannend of alle
extra activiteiten voor de kinderen wel door kunnen gaan i.v.m. de maatregelen
rondom Corona.
Het kamp voor groep 7 is inmiddels verplaatst naar week 26: 30 juni en 1 en 2 juli.
Het kamp voor groep 8 staat al in week 22 gepland. Op dit moment zijn we hier nog
druk over in overleg. We zullen de ouders en kinderen van deze groep hier z.s.m.
over informeren.
Voor de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 6 zijn we een alternatief aan het
plannen op school. Hierover binnenkort meer.
Helaas worden er nog steeds activiteiten die gepland stonden voor deze periode
afgezegd vanwege Corona. Het betreft hier o.a. activiteiten voor kunst en cultuur.
We blijven ook hier weer zoeken naar alternatieven of er wordt gekeken of we het
kunnen verzetten naar een datum in het nieuwe schooljaar.

Bijbelverhalen
Wij gebruiken de godsdienstmethode “Trefwoord” en op deze plek vindt u de
verhalen die verteld worden in de groepen. Op die manier bent u op de hoogte
waarover er op school in de klassen wordt gesproken.

Thema: Vasthouden (week 20/21: 17 t/m 28 mei)
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden.
In een verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag.

Bijbelverhalen onderbouw:

● Week 20: Vasthouden aan twaalf vrienden (Handelingen 1, 15-26); Dubbel feest (Handelingen
2, 1-43).

● Week 21: De mensen delen uit (Handelingen 2, 44-47).

Bijbelverhalen middenbouw:

● Week 20: Wie vervangt Judas? (Handelingen 1, 15-26); Pinksteren (Handelingen 2, 1-43).
● Week 21: Eigen bezit loslaten (Handelingen 2, 44-47).

Bijbelverhalen bovenbouw:

● Week 20: Net als anders (Handelingen 1, 15-26); Een ander feest (Handelingen 2, 1-43).
● Week 21: Allemaal gelijk (Handelingen 2, 44-47).

mailto:directie@telgenborch.nl


We wensen iedereen alvast een fijne meivakantie toe.

Met vriendelijke groeten, mede namens mijn collega’s,
Christien Sickman


