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Vandaag is het zover! Het is een en al bedrijvigheid in de school en de generale repetities voor het muziekfeest zijn al aan de
gang! We merken het al, er heerst een ietwat onrustige maar fijne muzikale sfeer in de school.
De kinderen, leerkrachten, leden van de ov en ook de vrijwilligers zijn er
klaar voor, u ook? We wensen iedereen een fijne middag en avond!

Dit ouderbulletin is de laatste van dit schooljaar. We wensen u allen fijne vakantieweken!

Nieuws van de directie
Naar aanleiding van de nieuwe groepsindeling volgt er woensdagmorgen a.s. een wissel moment voor de kinderen. Op deze
wijze maken ze al even kennis met de nieuwe leerkracht(en). We verwelkomen naast een nieuwe leerkracht, juf Janneke, ook
veel nieuwe kleuters en zij-instromers. We heten deze kinderen natuurlijk van harte welkom en hopen dat zij samen met hun
ouder(s), verzorger(s) een fijne tijd op OBS Ter Borch zullen hebben. Juf Stefanie en juf Aukelien (gym) gaan elders werken, we
wensen hun veel succes!
Daarnaast nemen we afscheid van 83 kinderen uit de groepen 8. Tijdens de musicals
van de 3 groepen zijn ze allemaal nog een keer in het zonnetje gezet!
Zij gaan vol goede moed naar het voortgezet onderwijs. Iedereen een hele fijne tijd op
de diverse scholen!

Schoolplein 14
Op 6 juli was er een schoolplein 14 dag. Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8
mochten onder de bezielende leiding van onze gymjuffen Suzan en Sylvia
spelmaterialen uitproberen. Dankzij de financiële steun van de ov en de
wijkvereniging, maar ook door toedoen van alle kinderen die aan de
sponsorloop hebben meegedaan is dit gelukt!
De kinderen uit de groepen 7 en 8 ware
uitgenodigd, evenals leden van de OV en de
wijkvereniging.
Terwijl 5 kinderen uit de groepen probeerden de bal in de basket te gooien, vertoonden Lineke en
Heleen samen met meester Bert hun kunsten op het voetbaldoel. We zullen u de scores
onthouden…. Deze acties waren het startsein voor de speeldag.
Alle jaargroepen speelden de hele dag ongeveer 45 minuten op het plein.
De materialen zitten in kleurrijke containers, voor
elke bouw (3-4, 5-6, 7-8) is er eentje beschikbaar.
Samen met de kinderen maken we na de
zomervakantie afspraken over het gebruik van het
speelmateriaal.
Tegelijkertijd hebben we aandacht besteed aan
een gezonde leefstijl, waar ook de Johan Cruyff
foundation aan refereert. Sinds twee weken hebben we borden laten plaatsen
waarmee we willen aangeven dat het team en de ov zich sterk maken voor een generatie die in een rookvrije omgeving kan
opgroeien. Speciaal dank aan Jacques ten Kate, die de borden aan school heeft geschonken.

Naar school gaan is leuk!.
Op dinsdagochtend 11 juli werden onze leerlingen uit groep 5C, als echte vips, met de bus naar het gemeentehuis in Vries
gebracht! Hieronder de officiële uitnodiging.
Beste leerlingen van Ter Borch, de Rietzanger en het Stadslyceum
Op dinsdagochtend 11 juli nodigen wij jullie uit op het gemeentehuis in Vries voor het eindevenement van het project ‘Ik neem de
mooie route ‘. Samen werkten jullie aan het verbeteren van de wandelroutes in de buurt. De vijf beste ontwerpen van de
leerlingen van het Stadslyceum worden gepresenteerd. Een jury kiest welk ontwerp we gaan uitvoeren. Zien we jullie
dinsdagsochtend in Vries? De bus haalt jullie op en brengt jullie weer terug

naar school.
Met vriendelijke groet, H.J. Lammers, wethouder gemeente Tynaarlo
Het werd een mooi slotevenement van dit gezamenlijke project! Alle kinderen
werden geprezen vanwege hun grote betrokkenheid en deelden mee in de
feestvreugde. De foto, gemaakt door Emiel Ketelaar, laat dit heel duidelijk
zien!

Drents Verkeerslabel in 2017-2018
Met veilig verkeersgedrag kan iedereen bijdragen aan meer verkeersveiligheid in Drenthe. Daarbij geldt: jong geleerd is oud
gedaan! Daarom helpen alle Drentse gemeenten het basis-en voortgezet onderwijs bij het organiseren en uitvoeren van
verkeersprojecten en voorlichtingsactiviteiten.
Scholen die aan het project Drents Verkeersveiligheidslabel meedoen, kunnen vaak rekenen op extra (financiële steun van de
gemeente. Onze school draagt het label en organiseert gedurende het gehele jaar activiteiten op het gebied van
verkeersveiligheid.
Zo doen we in november 2017 voor de 2e keer met de hele school mee aan het project Streetwise. Ook de projecten Paolo de
Zebratemmer en Verkeersplaneet staan op het programma. U hoort nog van ons!

And the Oscar goes to….
We hebben u er al in vorige bulletins over geïnformeerd, maar afgelopen week was er een verrassing!
In november deden de leerlingen van groep 7 in de gemeente Tynaarlo mee aan het project; Moviemakers. De filmpjes die
tijdens dat project gemaakt zijn, gingen viraal en daarna heeft de jury een aantal filmpjes bekroond met een “Oscar”. In groep
7b viel het filmpje; “Pepernoten” in de prijzen. Casper, Floortje, Julian Stel en Hannah hebben dit filmpje gemaakt. Onze
felicitaties voor deze aanstormende filmtalenten. Hier is de link naar het bekroonde filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=5uC2HMWq7Z8&list=PLMFOyD3DytCx3fuACfzsm2tC79Zyc_HtX&index=13

De Schoolreizen
Zowel de kleuters als ook de kinderen uit de groepen 4 gingen op maandag 10
juli op schoolreis. De jongsten vertoefden de hele dag in het Sprookjeshof
(Zuidlaren)en de kinderen uit de groepen 4 beleefden een fijne dag In Appelscha
(Duinenzathe). De groepen 5 zijn gisteren op Wad avontuur geweest! Zo te zien
en te horen was ook dit een geslaagd evenement!

Wist u dat?
De groepen 3 een minisportdag bij de Hoornse Plas hebben gehad. Gymjuf
Suzan dit organiseerde en dat dit erg in de sammk viel? Alle kinderen
sowieso deze week gymlessen buiten hadden/ we de gymjuffen Suzan,
Sylvia en Aukelien hiervoor hartelijk danken?
Er op 28 september opnieuw een sportdag voor de groepen 4 t/m 8 op de
Athletiekbaan in het Stadspark wordt georganiseerd? Er voor de groepen 1
t/m 3 een sponsorloop rondom school is.
We nog graag ouderhulp bij de kraampjes voor de muziekavond zouden willen hebben?
De lancering van de nieuw website langer dan gepland op zich heeft laten wachten. We aan het begin van het nieuwe schooljaar
daadwerkelijk online gaan?

Iedereen bedankt!!
We willen iedereen hartelijk danken voor de hulp, de inzet, uw steun die we bij allerlei
activiteiten en werkzaamheden hebben gehad. Al die ouders die hebben geholpen bij de
leesgroepjes, de bibliotheek(groot)ouders, de sportdagen en schoolreizen etc. Te veel om op
te noemen! En laten we vooral ook de groepsouders niet vergeten! Zonder u hadden we niet
zoveel leuke dingen kunnen organiseren!

Agenda:
14 juli
17 juli
21 juli
21 juli
1 september
4 september

Muziekfeest
Schoolreis groepen 3
SanjesFertier Feanwalden
Margedag alle leerlingen vrij
begin zomervakantie
Einde zomervakantie
Eerste schooldag 2017-2018
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