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Spelers van Telstar 
Wij waren op 18-01-2018 op bezoek bij Telstar,
We waren daar heen met groep 7/8 .
we gingen twee activiteiten doen.
Degene die ons begeleidden waren Edo Knol en Jasper van Heertum.
Over de activiteiten schrijft Enrico.
Jasper Heertum is 20 jaar oud, en speelt sinds 2016 bij Telstar en voetbalt al
sinds zijn 5e jaar,
Edo Knol is 22 jaar oud en speelt sinds 2014 bij Telstar, van kleins af aan
speelde hij al voetbal, hij was namelijk 4 jaar oud toen hij begon met voetbal.
We hebben 3 hele leuke en mooie foto’s
Gemaakt door : Nikita Freese en Jaimylee van den Berg.
GR 7/8 naar Telstar
Groep 7/8 ging 18 Januari naar Telstar, daar gingen zij een speurtocht doen met
de twee Telstar spelers Edo Knol en Jasper Van Heertum.
Groep 7/8 werden in 2 groepen gesplitst en elk groepje had 1 begeleider (1
speler). Toen begon de speurtocht, er waren 20 vragen en in verband met het
weer deden zij in plaats van een estafette een spel waarbij je moest uitbeelden
wat voor sport je deed. Daarna werden de punten bij elkaar geteld en toen was
er maar 1 team de winnaar en dat was groep 8. De winnaars kregen kaartjes
voor de volgende wedstrijd en mogen meelopen op het veld. Toen de kinderen
naar huis gingen vroegen de organisatoren wat ze er van hadden geleerd en
iedereen zij iets over gezond eten, bewegen en goed met je geld omgaan.
Enrico

CITO
Vanaf 22 januari gaan wij weer de halfjaarlijkse onderzoeken doen in de klas. Bij alle
kinderen vanaf groep 2 worden CITO-toetsen afgenomen. We doen dat zo veel mogelijk op
de ochtenden.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind geen afspraken heeft onder schooltijd de komende twee
weken?
Aandacht voor regels en afspraken
Binnen onze school vinden we het belangrijk om tijdens lestijd intensief met de kinderen aan
de slag te zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zich binnen de
school aan de regels en afspraken houden. We stimuleren dit, zoals u weet, door duimpjes en
beloningen uit te delen.
Af en toe gebeuren er natuurlijk dingen waarbij kinderen over die grenzen heengaan en dan
houden wij ons aan een protocol met een aantal stappen. Na ingrijpen van de leerkracht en
de Schoolleider kan het zijn dat u als ouder betrokken wordt om gezamenlijk het kind in de
goede richting te helpen.
Wij proberen ook door voorbeeldgedrag de kinderen te laten zien hoe we met elkaar en met
regels omgaan. Dat helpt kinderen om zelf een goede weg te volgen.
Graag willen we u als ouder vragen ook weer de puntjes op de i te zetten. U helpt ons door te
zorgen dat uw kind op tijd op school is, door uw kind aan te spreken als het zich in school of
op het plein niet aan de afspraken houdt. Op die manier trekken we een lijn.
Inloopspreekuur
Op dinsdag 23 januari a.s. kunt u weer terecht met opvoedingsvragen in de IB-kamer tussen
8.15 en 9.00 uur.
Stormschade!

JANUARI
Maandag 22 januari tot vrijdag 2 februari: CITO
Dinsdag 23 januari: Inloopspreekuur GGD
Dinsdag 30 januari: Swimming’s Cool groep 5 t/m 8
FEBRUARI
Vrijdag 2 februari: Streetwise

