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Voor iedereen een, fijn, gezellig en vooral ook gezond 2019!
Hierbij het eerste ouderbulletin in het nieuwe jaar! We zullen u steeds vaker informeren
middels “nieuwtjes” op onze website. De zakelijke onderwerpen blijven vooralsnog items
voor het ouderbulletin. Wist u dat u een app van onze website op uw telefoon kunt
plaatsen? (U gaat op uw toestel naar de site van OBS ter Borch, rechtsboven instellingen
aanklikken, daarna “toevoegen aan startscherm”). Veel leesplezier!

Schilderwerk in het nieuwe jaar!
In de Kerstvakantie is men begonnen met schilderwerk in onze school. Alle muren, plinten en overig
houtwerk in de groepen kregen als eerste een opknapbeurt, volgende week zijn de gangen aan de beurt! De
schilders werkten deze week na schooltijd, maar ook in de avonduren. Het resultaat mag er zijn, een nieuw
verfje doet wonderen!

CITO en toetsen
Volgende week starten we in alle groepen met het afnemen van de CITO toetsen. In deze periode worden er toetsen
m.b.t. begrijpend en technisch lezen (DMT =lezen van woordjes en AVI =lezen van teksten), spelling en rekenen
afgenomen.
Op maandag 14 januari 2019 start de zgn. eerste CITO-periode van dit schooljaar. Voor de kleuters betekent dit dat
er twee toetsen worden afgenomen t.w. rekenen en taal.
De toets afname vindt niet plaats bij kleuters die nog niet 3 maanden op de basisschool
zitten. Deze toets periode duurt drie weken. In de maand maart (week 9 en 10) volgen
de 10 minuten gesprekken, waarbij de resultaten met u als ouders/verzorgers worden
besproken. Sommige leerkrachten nodigen u alvast in de week voorafgaande aan de
Voorjaarsvakantie uit voor een oudergesprek. Op deze manier spreiden we de “druk”
voor zowel kinderen als leerkrachten.
De CITO toetsen zijn voor ons een hulpmiddel; ze geven ons informatie over uw kind.
Daarnaast zijn het de observaties, de methode gebonden toetsen en de gesprekken met
ouders/verzorgers die ons een volledig beeld over de ontwikkeling van kinderen geven.
Op deze wijze kunnen we ook gerichter aan het eind van de schoolloopbaan, waarbij we
kinderen in hun ontwikkeling volgen, een advies aangaande het V.O uitbrengen.

Een verkeersveilige omgeving en klaar-overs?
Het is ’s morgens nog donker als de kinderen naar school gaan. De weersomstandigheden dwingen ons om alert in
het verkeer te blijven. Veel kinderen zijn lopend of op de fiets. Zij zijn kwetsbaar en verdienen
onze aandacht op hun weg naar en van school. We willen hierbij ook een pleidooi houden voor de
zichtbaarheid van de kinderen. Een goed licht, opvallende kleding en/of fiets accessoires zorgen
ervoor dat uw kind zichtbaar is.
Gezien de toegenomen verkeersdrukte vragen we u om extra rekening met onze kinderen te
houden.

Vooral het oversteekpunt vanaf de Woltsingel zorgt regelmatig voor gevaarlijke
situaties.
De Verkeerswerkgroep (beide scholen) nodigt u uit om mee te helpen als klaar-over!
Er heeft zich reeds een behoorlijk aantal ouders van CKC de Rietzanger aangemeld om
daadwerkelijk een morgen te komen helpen. Van onze school is er tot nu toe weinig
respons gekomen! Dat moeten we veranderen, zo denken wij!
Bij veel deelnemers betekent het, dat je eens in de twee/drie weken een kwartier
voor schoolaanvang kinderen helpt met oversteken op een gevaarlijk punt. Voor kinderopvang wordt gezorgd en u
kunt uw kind nadien gewoon naar de klas brengen. Mocht u interesse hebben of meer willen weten? Juf Anneke
staat u graag te woord.

Denkt u er nog even aan?
Op de kiss en ride strook is het ‘s morgens tussen 8.00-9.00 uur niet toegestaan om uw auto te
parkeren. Een kus, een knuffel en uitzwaaien zijn toegestaan!
Zet je fiets a.u.b. in de hiervoor bestemde rekken!
Ouders die met een bakfiets komen, verzoeken we om hun fiets zoveel mogelijk
buiten de looproutes te stallen.

Godsdienstonderwijs op OBS ter Borch
Als openbare school bieden we kinderen uit de groepen 7 en 8 de mogelijkheid om wekelijks een extra les
godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs te volgen.
We laten u kennis maken met juf Lucy, die deze godsdienstlessen op onze school geeft.
Mijn naam is Lucy Bosch en vanaf dit schooljaar geef ik met veel plezier Godsdienstig
Vormingsonderwijs (GVO) op OBS Ter Borch. Via de Academie lichamelijke opvoeding en de
studie Godsdienstwetenschap ben ik in dit vak terecht gekomen.
Mijn lessen zijn een mix van religie, geschiedenis en filosofie. Uitgangspunt zijn de zes wereldgodsdiensten jodendom,
christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en sikhisme waar diverse
thema’s als licht- en lentefeesten, religieus erfgoed, heilige boeken en
stichters ter sprake komen. Verhalen, symbolen, tradities, woorden, namen
en de actualiteit zitten vaak boordevol historie.
En tot slot stimuleer ik de leerlingen tot helder en kritisch nadenken (vorming) over datgene wat ze hebben geleerd;
hetgeen raakvlakken heeft met de filosofische denkhouding van vragen stellen. Aan het eind van het schooljaar
bezoeken we meestal een moskee, kerk of synagoge. Iedereen is welkom in deze lessen, zowel leerlingen met als
zonder een religieuze achtergrond.

Wat staat er deze maand op het Kunstmenu?
De kleuters kijken in het kader van Kunst en Cultuur Tynaarlo op
vrijdag 1 februari naar de voorstelling Lepeltje Lepeltje” van De Dansers,.
De Dansers is een Utrechts gezelschap van dansers en muzikanten. “Lepeltje Lepeltje” is
het tweede familie-dansconcert van choreograaf Josephine van Rheenen.
Met speelse energie, indrukwekkende acrobatische dans en dromerige muziek maken
De Dansers een voorstelling die gaat over vrijheid, geborgenheid en durf. De vorm: een
hypnotiserende, komische en uiterst aanstekelijke compositie van 1000 x vallen, optillen, gooien, vangen, struikelen,
over de kop gaan… en als het lukt, misschien zelfs een keertje vliegen

De Kanjertraining.
Nog even uw geheugen opfrissen? Onze kinderen krijgen lessen aangeboden m.b.t. sociaal emotionele
ontwikkeling. We doen dit aan de hand van de Kanjertraining. Deze informatie is al eens in een ouderbulletin
gepubliceerd, maar ondertussen hebben we veel nieuwe ouders en kinderen mogen verwelkomen. Het lijkt ons een
goed idee om deze informatie even weer onder de aandacht te brengen.
Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en
jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen
hebben in de omgang met anderen en voor
hun klasgenoten en/of ouders. De
Kanjertraining heeft tot doel sociale
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken
gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij
kinderen.
We werken in de groepen met Knieboeken: Max en het Dorpje (gr 1/2), Max en
de Vogel (gr 3), Max en de klas (gr 4) en Max en de Zwerver (gr 5) en
Werkboeken: Max en de klas (gr 4) en Kanjerwerkboeken voor de hogere
groepen.
De methode kent ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is
door de Cotan en door de Onderwijsinspectie. Hiermee wordt het mogelijk
gemaakt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.
Wist u dat?
Mayke en Floor uit groep 8C op 28 februari a.s. op tv komen? Zij op 14 december hebben meegedaan met de Beste
Vrienden Quiz! Zij nog niks mogen verklappen? U alvast deze datum in uw agenda noteert: 28-02 NPO 1 17.10 uur!
De kinderen uit groep 6C spontaan een actie voor de voedselbank op touw hebben gezet?
U leest hierover op onze website!

Agenda:
14-01 t/m 10-02
21 januari
22 januari
24 januari
30 januari
4 februari
6 februari
15 februari

CITO Toets periode 1
Margedag voor de groepen 1 en 3
Leerlingenraad
Margedag voor de groepen 2 en 4
MR-vergadering
Margedag voor de groepen 1t/m 8
OV- vergadering
Margedag voor de groepen 1 t/m

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 25 januari 2019

