Openbare school voor basisonderwijs
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www.teldersschool.nl
www.nieuwbouwkiljanpad.blogspot.nl

de Telders, een wereldschool!

oktober 2017
Elk mens is uniek: Jij bent uniek. Schilder de wereld in je eigen kleuren!
Paint the world in your own colours!
@Obs Telders
Beste ouders, verzorgers,
Het Primair Onderwijs, de basisscholen, gaat staken op 5 oktober as. zoals u heeft vernomen. Ook
het team van de Telders gaat staken en daarom is de school die dag gesloten. Wij vinden het jammer
dat het zover moet komen maar wij willen net als heel veel andere leerkrachten, directeuren en
schoolbesturen dat er veranderingen moeten komen zodat we goed onderwijs kunnen (blijven)
geven. Uiteindelijk is dat in het belang van iedereen! Meer over de acties leest u hier:
https://www.poinactie.nl/.
Niet alleen de basisscholen zijn weer begonnen, ook de lerarenopleiding is weer begonnen. De
Telders geeft studenten van de Pabo en andere onderwijsinstellingen graag de gelegenheid om
praktijkervaring op te doen. De leerkracht blijft natuurlijk wel eindverantwoordelijk voor de groep.
De stagiair(e)s van de eerste helft van dit jaar stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Namens het Teldersteam,
Babette van Leeuwen
Nieuwe website & Twitter
De Telders heeft een nieuwe website! De laatste paar weken is er hard aan gewerkt om de nieuwe
website te vullen met foto’s en informatie. Mocht u nog tips hebben voor nog meer informatie of
iets missen, laat ons dat dan weten. En wist u dat wij de leukste nieuwsfeiten ook twitteren…kijk op
ons Twitteraccount @obsTelders. We proberen om voor het eind van het jaar minimaal 50 volgers te
krijgen dus laat uw familie en vrienden ons ook zoeken! Onze website staat hier:
www.teldersschool.nl.
Nieuwbouwblog
De werkzaamheden aan het nieuwe gebouw zijn nu duidelijk begonnen. Er is al geheid en groep 5/6
is zelfs al op bezoek geweest. Alle bouwontwikkelingen zijn te volgen via een speciaal blog:
www.nieuwbouwkiljanpad.blogspot.nl. Er komen wekelijks updates zodat iedereen een goed beeld
kan krijgen van de ontwikkelingen!
Sportdag
Op donderdag 7 september en maandag 18 september is de jaarlijkse sportdag
gehouden. Het weer was precies goed; niet te warm en niet te koud.
Aan het begin van de dag kregen alle leerlingen een echte Teldersdopper.
De school bestaat 60 jaar en trakteerde op deze milieuvriendelijke waterflessen.
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Nieuws uit groep 1/2
In groep 1/2 hebben wij de komende maanden een stagiaire. Zij stelt zich voor: mijn naam is Denise
Curaj en ik ben tweedejaars pabo student op de Hogeschool Leiden. Ik kom ook uit Leiden en ik ben
19 jaar oud. Ik mag het komende half jaar stage lopen in groep 1/2 bij juf Santje. De aankomende
weken ben ik er op de dinsdagen. In week 41 en 51 ben ik er de hele week. In de klas help ik
voornamelijk juf Santje en ga ik veel observeren. Uiteindelijk werk ik er naartoe om dagdelen in de
klas te draaien.
Ik heb er erg veel zin in en hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Denise
In groep 1-2 hebben we het thema piraten
afgesloten. De kinderen deden een toneelstukje
en ze lieten zien hoe goed ze de liedjes en het
opzegversje behorende bij het thema kunnen
zingen en opzeggen. De kinderen kregen een
themabrief mee naar huis zodat de ouders
precies weten aan welke liedjes, opzegversjes en
prentenboeken we aandacht besteed hebben.
Ook namen de kinderen een praatplaat mee naar
huis. De vragen die onder andere bij de
praatplaat gesteld kunnen worden zijn: Wie zie je? Waar is het? En wat gebeurt er?
De komende weken gaan wij over de herfst werken. Daarbij besteden we onder andere aandacht
aan het voeren van gesprekken, aan het omgaan met hoeveelheden en aan Engels.
Nieuws uit groep 3/4
Ook in groep 3/4 stellen de stagiaires zich aan u voor:
Hoi! Ik ben Kautar en ik ben de stagiaire van juf Soraya en juf Lia. Ik ben 18 jaar oud en doe de
opleiding onderwijsassistent op het MBO Rijnland. Ik zit in mijn 3e jaar, in mijn laatste jaar dus! Ik
ben elke maandag en dinsdag hier op school en binnenkort ook op de woensdag. Jullie zullen me
dus vaak zien rondlopen! Kautar
Uw kind heeft het misschien thuis al verteld maar ik wilde mijzelf ook nog even introduceren. Mijn
naam is Burcu Karaburun en ik kom de komende maanden bij uw kind in de klas stagelopen. Dit doe
ik in het kader van mijn opleiding pabo. Ik kom uit Katwijk en ik ben 18 jaar oud. Ik ben een
eerstejaars pabostudent aan de Hogeschool Leiden. De komende weken ben ik er op de
donderdagen. Het lijkt mij erg leuk om in deze klas stage te gaan lopen!
Met vriendelijke groeten,
Burcu Karaburun
Nieuws uit groep 5/6:
Op woensdag 20 september heeft groep 5/6 een gastles over plastic soep gehad. Deze les is
gegeven door een medewerkster van de Plastic Soup Foundation en werd gesponsord door
Hoogvliet.
Het doel van deze les is de leerlingen bewust te maken van de enorme hoeveelheid plastic afval en
het vaak onnodige gebruik ervan.
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Nieuws uit groep 7/8:
Ik ben Thomas van der Plas, 20 jaar oud, derdejaars student aan de Hogeschool te Leiden en de
stagiair in groep 7/8. Als student krijg je de mogelijkheid specialisatietrajecten te kiezen, waarbij ik
gekozen heb voor de sportklas. Ik vind beweging binnen en buiten de klas erg belangrijk. Ik krijg na
dit leerjaar dan ook een landelijk erkend certificaat en mag mezelf 'Specialist Sportieve en Gezonde
School' noemen. Uiteindelijk wil ik de minor gym docent doen om ook gymles te mogen geven. Ik
ben aankomend semester (ongeveer een half jaar) te vinden in de groepen 7/8 bij meester Robert
als stagiair. Het is dan mogelijk dat u mij tegenkomt in en rondom de school op een maandag en
dinsdag, behalve als ik een stageweek heb, dan ben ik de hele week aanwezig. Verder ben ik ervan
overtuigd dat dit ook een erg leerzame stage gaat worden voor mij. Misschien kom ik u nog tegen,
en zo niet, alvast tot ziens!
Nieuws uit de Internationale Schakelklas onderbouw (ISK onderbouw)
Wij hebben alweer veel geleerd. Op dit moment leren de kinderen over Leidens ontzet. Ook hebben
we alvast een start gemaakt met het thema van de Kinderboekenweek: griezelen. Er staat dan ook
een hele griezelige meneer in onze klas. Gelukkig lijkt hij meestal te slapen. Afgelopen woensdag zijn
er twee studenten in onze klas geweest van de Universiteit Leiden. Zij volgen de master 'Child and
Adolescent Psychology' en willen graag met een paar kinderen een opdracht doen. De ouders van de
kinderen waarmee zij zullen gaan werken krijgen hierover een apart bericht.
l k geruimd en schoongemaakt in onze klas. Je kunt zien dat we bijna aan het einde van het schooljaar zijn. Toch wordt e

Nieuws uit de Internationale Schakelklas bovenbouw (ISK bovenbouw)
In de ISK bovenbouw zitten een aantal sportieve kinderen. Voetballen, turnen, taekwondo en wat al
niet meer. Ali en Yolla hebben vorige week op maandag en donderdag een les gegeven in
taekwondo. Zij hadden het officiële pak aan en deden het erg professioneel!
Op het schoolplein is het spelletje "Willie Wortel" erg leuk. De ISK is daarmee begonnen en kinderen
uit andere klassen sluiten daar gezellig bij aan!
Nieuws uit de breiclub:
De breiclub heeft op het ogenblik 15 enthousiaste breiers. Ook
ouders en oma's sluiten zich aan. Er is nog plek, dus als u zin
heeft om te komen breien of haken bent u van harte welkom.
De breiclub wordt gehouden op woensdagmiddag van 14.15 tot
15.00 uur.
Nieuws uit de TOP-klas:
In de TOP-klas werken we aan het thema "insecten en andere kleine beestjes". In dit thema lezen
alle kinderen het boek "Spinder". Na de herfstvakantie wordt weer een echte boekenclub gehouden
en maken de kinderen een boekverslag.
Op 20 september hebben de Toppertjes dezelfde gastles gehad
als in 5/6. Dit omdat er vorig jaar in de TOP-klas gewerkt is aan
het thema "Plastic Soep en zwerfafval".
Op woensdag 27 september hebben de Toppertjes een bezoek
gebracht aan de Vlinders aan de Vliet. Deze Vlindertuin bood
naast mooie vlinders ook mooie planten, leguanen, kleine
krokodillen, vissen, een vogelspin en allerlei insecten. De mooiste
foto's van het bezoek worden in de hal van de bovenbouw
opgehangen. De moeder van Malika was mee als begeleiding.
Onze dank hiervoor.
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Nieuws uit Leiden

Van 5 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Er zijn in Leiden veel activiteiten voor kinderen! Kijk
op https://www.bplusc.nl/kinderboekenweek.html voor meer informatie.

VakantiepasClub Herfstvakantie
Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in de herfstvakantie! Alle toffe activiteiten van de
VakantiepasClub staan vanaf nu online. De makers van de ZomervakantiePas hebben ook deze
herfstvakantie weer een aanbod samengesteld met allerlei bijzondere activiteiten met korting. Laat
uw kind genieten van een lesje kinderyoga, een uurtje klimmen of een middag bij het kampvuur. Ga
naar www.vakantiepas.nl voor een compleet overzicht.
Word gratis lid
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid?
Alle basisschoolkinderen kunnen zich gratis
aanmelden als VakantiepasClublid op www.vakantiepas.nl.
Twee weken vóór elke schoolvakantie krijgen ze een e-mail
met kortingsbonnen en een link naar de website met alle
activiteiten.

Jarigen in oktober

Van harte gefeliciteerd!

Sara, Sofia, Sanae, Brayan,
Mouaad, Nawal
Agenda
5 oktober 2017
9 - 12 oktober 2017
14 – 22 oktober 2017
23 oktober 2017
25 oktober 2017
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