
 

 

Even voorstellen! 
 
Hallo, 
Mijn naam is Dorien Klein Teeselink. Ik ben 53 jaar en woon samen met Rob en onze 2 
dochters  Thalijn (20) en Sterre (19) in Markelo. Mijn hobby’s zijn: hardlopen, 
mountainbiken en wandelen.  
Op dit moment werk ik in groep 3/4/5 van de Brookschole in Markelo. Vanaf 1 
december ben ik naast Judith Lubberink, op de woensdag, donderdag en vrijdag te 
vinden in groep 3 en 4 van de Honesch.  
Ik kijk er enorm naar uit om op de Honesch te mogen werken en om iedereen te 
ontmoeten. Hebben jullie vragen of wil je iets weten, kom dan gerust even langs.  
Ik heb er zin in! 
Met vriendelijke groet, 
Dorien Klein Teeselink.  
 

Nationaal schoolontbijt 
 
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7 - 11 november 2022 schuiven 
kinderen in heel Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over 
de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is 
om elke dag gezond te ontbijten. 
Aanstaande vrijdag 11 november zullen wij op onze school samen ontbijten. Wilt u uw kind op 
donderdag 10 november een bord, beker, bakje en bestek meegeven voorzien van naam?  
 

Tandarts bus 

Al tientallen jaren bezoekt de Jeugdtandverzorging met de tandarts bus de school van uw kind(eren). En met veel 
enthousiasme ontvangen wij kinderen voor het bezoek aan de tandarts.  

Mocht u uw kind(eren) willen inschrijven bij de tandarts bus dan zou u dit via onze website kunnen doen 
www.jeugdtandverzorgingenschede.nl  of kunt u telefonisch contact opnemen. Ook zijn er aanmeldingsbrieven 
aanwezig op school. Mocht u de tandarts bus bij school zien dan bent u ook altijd van harte welkom om een kijkje 
te nemen.  
 

Week van de Mediawijsheid 
 
Met de Week van de Mediawijsheid wordt aandacht gevraagd voor kritisch, leerzaam en vooral positief 
mediagebruik. In alle groepen brengen we dit onder de aandacht door hier lessen in aan te bieden. Groep 7/8 
doet ook mee aan een landelijke wedstrijd Mediamasters.  
 

Sintspecial 

Aanstaande zaterdag komt de Sint met zijn pieten weer aan in Nederland.  
In de bijlage de Sintspecial. Wij vragen u deze aandachtig door te lezen!  
 

Agenda 
 
11 november:                Nationaal Schoolontbijt  
12 november:                Intocht Sinterklaas 

http://www.jeugdtandverzorgingenschede.nl/


 

23 november:                Juf Ellen is terug op school! 
5 december:                   Sinterklaas op school de kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 
10 december:                 Oud papier en kerstmarkt op school 
22 december:                 Kerstviering 
 

Bijlagen 
* Ouderbrief Nationaal schoolontbijt 
* Brief tandarts bus 
* Sintspecial 

 
 

 

 

 

 


