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Versoepelingen
Wat fijn om te merken dat er langzaamaan steeds meer versoepelingen komen. Er
kan weer gesport worden, pretparken zijn weer open, we kunnen weer op een
terrasje zitten en mogen straks ook weer meer mensen thuis uitnodigen. We vinden
het erg fijn dat er op dit gebied steeds meer mogelijkheden zijn. Toch blijven we alert,
omdat we merken dat in onze omgeving corona nog steeds ineens om de hoek komt
kijken. We merken echter ook dat de kinderen behoefte hebben aan contact met
kinderen uit andere groepen. Vandaar dat we hebben besloten om met ingang van
maandag 31 maart de leerlingen per bouw weer groepsdoorbrekend buiten te laten
spelen. In de school blijven we in onze eigen bubbel, buiten de school hebben we
dan wat meer vrijheid. De overige regels blijven gewoon van kracht.

Schoolkamp
Van maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni gaat groep 8 op schoolkamp. We zijn blij en
vinden het belangrijk dat we dit de leerlingen die dit schooljaar afscheid nemen van
onze school toch kunnen bieden. Vanwege corona hebben we wel besloten dat er
uitsluitend personeel mee zal gaan als begeleiding. Met elkaar is het ons gelukt om
dit te realiseren. Voor de bezetting van de groepen betekent dit voor deze week het
volgende:
Groepen 1/2: werken op maandag en dinsdag met kleinere groepen
Groep 3: ma/di juf Ellis, wo/do/vr: juf Els
Groep 4: ma t/m vr juf Falina
Groep 5: normale bezetting
Groep 6 Borg Ewsum: ma t/m do juf Deborah, vr juf Jeannette Ek
Groep 6 Muiderslot: ma/di: juf Denise, wo/do/vr: juf Ellis
Groep 7: normale bezetting

Mocht u het schoolgeld nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Voor de extra
activiteiten zoals kamp en het schoolreisje zijn wij afhankelijk van deze inkomsten.

Schoolreis
Het schoolreisje zoals gepland stond voor dit schooljaar gaat niet door. We zijn druk
geweest om de leerlingen een goed alternatief te bieden. Op 23 juni is het daarom
feest op de Telgenborch! Voor elke groep is er voor die dag een superleuk
programma in elkaar gezet. Er worden zowel binnen als buiten leuke activiteiten
georganiseerd voor de leerlingen, waaronder bijvoorbeeld een workshop of
voorstelling per groep. Bij zo’n feestelijke dag hoort natuurlijk ook drinken en iets
lekkers. Voor alles wordt gezorgd. We gaan er met elkaar een fantastische dag van
maken.



Zomerfair
De zomerfair aan het eind van dit schooljaar gaat niet door. We gaan ervan uit dat we
ouders en andere belangstellenden aan het begin van het nieuwe schooljaar weer op
school mogen ontvangen. Dat is dan zeker wel een feestje waard. Hierover later
meer.

Afscheid juf Carlijn
Aanstaande woensdag is de laatste werkdag van juf Carlijn in groep 7. Zij heeft
daarmee haar Lio-stage (Leraar in Opleiding) volledig en met goed gevolg afgerond.
We willen haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid. We hebben haar zien
groeien naar een startbekwame leerkracht die klaar is voor een mooie toekomst in
het onderwijs. Juf Carlijn, bedankt namens alle kinderen en je collega’s van de
Telgenborch. Veel succes en geluk gewenst!

Schoolfruit
Deze week is de laatste week dat we schoolfruit ontvangen. Gezonde voeding
vinden we als school erg belangrijk. Daarom willen we u vragen om uw zoon/dochter
dagelijks groente of fruit mee te blijven geven. Volgend schooljaar hopen we weer
deel te kunnen nemen aan dit project om het eten van groente en fruit bij leerlingen
te blijven stimuleren.

Cadeautje!
Binnenkort ontvangen alle kinderen van de Telgenborch nog een leuke verrassing. Al
nieuwsgierig?
- Het is leuk, maar ook leerzaam.
- Je kunt het samen doen, maar ook alleen.
- Je maakt van alles mee, terwijl je bijvoorbeeld gewoon lekker in je luie stoel zit.
- Je kunt het eigenlijk bijna overal wel doen: in bed, in bad, en zelfs op de wc.
- Het maakt je soms aan het lachen, maar een andere keer is het weer erg spannend
En soms, heel soms, als je eigenlijk moet gaan slapen, dan trek je de dekens over je
hoofd en schijn je met een zaklampje bij, om toch nog even iets langer te kunnen
genieten!

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie: maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021
Kerstvakantie: maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 7-01-2022
Voorjaarsvakantie: maandag 21-02-2022 t/m vrijdag 25-02-2022
Goede Vrijdag: vrijdag 15-04-2022
Tweede Paasdag: maandag 18-04-2022
Meivakantie: maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 6-05-2022
Hemelvaart : donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022
Pinksteren: maandag 06-06-2022
Zomervakantie: maandag 18-07-2022 t/m vrijdag 26-08-2022

De kleuters zijn de even weken op de vrijdag vrij, de oneven weken gaan zij op vrijdag naar
school. De planning van de studiedagen voor komend schooljaar volgt nog.



Fietsen
We merken dat er meer kinderen op de fiets naar school komen. Indien u dichtbij
school woont, willen wij u vragen om uw zoon/dochter lopend naar school te laten
gaan. Op die manier is er bij de fietsenstalling voldoende ruimte voor alle fietsen.
Wanneer een kind naar school loopt of fietst is dit een goede oefening voor het
omgaan met situaties in het verkeer. Daarnaast is het natuurlijk ook nog erg gezond!
Let op: zorg voor een goed slot op de fiets van uw zoon/dochter. Helaas zijn er
afgelopen week twee fietsen die niet op slot stonden gestolen uit de fietsenstalling.

Teken
Nu het mooie weer eraan zit te komen, gaan we weer vaker naar buiten. Met het
warmere weer zijn de teken ook weer actiever. Bescherm je tegen teken!
Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de bebouwde kom wordt opgelopen?
Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren, in
hoog gras. Van een tekenbeet kun je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te
voorkomen! Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor meer informatie.

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: Communiceren (week 22-24)
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. Een
boodschap die aankomt.

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme


Bijbelverhalen onderbouw:

Week 22: Petrus praat net als Jezus (Handelingen 3, 1-10); Paulus wil niet dat de mensen
over Jezus praten (Handelingen 6, 8-15; 7 en 8, 1-3).

Week 23: Paulus hoort een stem (Handelingen 9, 1-9); Ananias en Paulus praten met elkaar
(Handelingen 9, 10-19).

Week 24: Paulus vertelt over Jezus (Handelingen 9, 20-31); Paulus vertelt nog meer over
Jezus (Handelingen 27 en 28, 1-14).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 22: Stefanus vertelt over Jezus en God (Handelingen 6); De dood van Stefanus
(Handelingen 7, 54-60).

Week 23: Saulus vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1-3 en 9, 1-2); Saulus naar
Damascus (Handelingen 9, 3-9).

Week 24: Saulus verkondigt een nieuwe boodschap (Handelingen 9, 10-22); Saulus moet
vluchten (Handelingen 9, 23-31).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 22: Jullie begrijpen het niet (Handelingen 6); Dat zal hem leren (Handelingen 7,
54-60).

Week 23: Sterke woorden (Handelingen 8, 1-3 en 9, 1-2); Geen praatjes meer (Handelingen
9, 3-9).

Week 24: Een nieuw verhaal (Handelingen 9, 10-22); Te veel gezegd (Handelingen 9,
23-31).

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


