Nieuwsbrief 1: 28 september 2017
Inhoud
● Infomarkt 3 oktober
● Start Kinderboekenweek: Thema
“Gruwelijk eng”
● Enquête verkeerswerkgroep
● Gezonde lunch
● Typecursus Ambrasoft

Agenda
2-10 GMR
3-10 Infomarkt voor alle ouders
4-10 Start Kinderboekenweek
4-10 Oud papier
5-10 School gesloten ivm staking
leerkrachten

❏ Thaborkerk: gezinsviering 15 oktober

Aanmelden infomarkt 3 oktober

Woensdag heeft u per mail de uitnodiging voor onze
infomarkt ontvangen.
Dit schooljaar kiezen we voor een andere opzet van de
infoavond. Graag geven wij u een kijkje achter de schermen
van de school.
Na een korte inloop bij de groepen van uw kinderen
(groepen 2, 4, 5, 6, 7), waar u op papier  praktische en
inhoudelijke informatie krijgt over dit schooljaar, kunt u kiezen
uit 11 workshops.
De groepen 1 en 3 hebben al eerder een infoavond in de
groep gehouden omdat er in deze jaargroepen veel nieuwe
informatie te geven is.
Tijdens de inloop om 19.45 uur kunt u een kaartje kiezen in de
hal van de Luxemburgstraat 100 voor een workshop naar
keuze en het lokaal waar de informatie gegeven wordt. Er
zijn twee workshoprondes zijn van  20.30 tot 21.00 uur en van 21.00 tot 21.30 uur.
Aanmelden kan via info@detelgenkamp.nl

Start Kinderboekenweek: Thema “Gruwelijk eng”
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek met dit jaar als
thema:
"Gruwelijk eng". Om het thema leuk te kunnen starten mogen alle
kinderen op die woensdag verkleed naar school komen als iets
engs (bijv. heks, monster enz.). Wilt u er bij het verkleden rekening
mee houden dat er op school zowel kleine als grotere kinderen

rondlopen en dat het dus niet te eng moet zijn (geen horrorclowns/ zombies enz.)
Er zullen naast de opening natuurlijk ook allerlei lees activiteiten gedaan worden in de
verschillende groepen. Als hiervoor hulp van ouders nodig is, zullen de leerkrachten dit aan u
doorgeven.
Wij maken er een gezellig en griezelig thema van!
Uitslag verkeersenquête
Vorig jaar februari heeft de verkeerscommissie een via een enquête uw mening over de
verkeerssituatie in de wijk gevraagd. In de bijlage bij deze mail kunt u de uitslag van de enquête
en de aanbevelingen van  de werkgroep lezen.

De verkeerscommissie van de Telgenkamp bestaat uit: Pascal Kuipers (ouder), Marleen Boot
(ouder), Mark Havinga (ouder), Jan Goorhuis (leerkracht)
U kunt de commissie bereiken door een mail te sturen naar
verkeersveiligheid@detelgenkamp.nl
Geen snoep mee naar school
Graag willen we u vragen om de kinderen geen snoep mee te geven naar school.
De kinderen eten met hun leerkracht in de eigen de klas. Hiervoor nemen ze hun eigen brood en
drinken en/of fruit mee van huis. We willen dat dit een gezonde maaltijd is en willen u vragen ze
geen snoep, koekjes of frisdrank mee te geven. Graag het brood en drinken in een broodtrommel
en beker meegeven voorzien van naam en klas. Drinken dat gekoeld moet worden, wordt ‘s
morgens in de klas verzameld in een bak en naar de koelkast gebracht. Tijdens de lunch heerst
een gezellige informele sfeer en er is voldoende tijd om te eten. Eten en drinken dat niet wordt
opgegeten, gaat, evenals het plastic afval weer mee terug naar huis.
Typecursus via Ambrasoft
Voor de kinderen van groep 6-7-8 is er de mogelijkheid om via hun Ambrasoft thuisaccount een
typecursus te volgen. Ambrasoft Typen leert kinderen met 10 vingers blind te typen. Julian Ras

geeft in grappige vlogs een kijkje in zijn bijzondere leven als jonge acteur en middelbare
scholier. Zo blijft uw kind gemotiveerd de typecursus af te ronden en het typediploma te
behalen. Alle kinderen hebben een inlogcode voor thuis gekregen. Mocht u deze code niet meer
weten, dan kan uw zoon of dochter aan de leerkracht een nieuwe inlogcode vragen.

________________________________________________________________________________
Gezinsviering Thaborkerk

Zondag 15 oktober 2017 om 11.00 uur is er een gezinsviering in de
Thaborkerk. Het thema is “stromend water”.
Verhalenverteller Brigit Huiskes is hierbij aanwezig.

Woensdag 11 oktober om 14.30 uur bij
The Readshop Express
De Hengelose kinderboekenschrijver

Rick Meijer leest voor uit zijn boek en  komt signeren.Hij heeft net zijn eerste boek uitgebracht
van de Grand Slam Serie. Deze serie is gebaseerd op sport en avontuur. Daarnaast speelt
humor ook een grote rol in dit verhaal.
Iedereen is van harte welkom!

