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Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil. Hoe simpel willen we het hebben? Het heerlijke voorjaarsweer maakte
deze week plaats voor herfstachtige taferelen. Bijkomend
verschijnsel is nu ook dat veel leerkrachten, kinderen en ouders
plotseling hinder ondervinden van de (buik) griep, ook corona en
de waterpokken zijn nog aan de orde van de dag. We wensen
iedereen beterschap!

Nieuws van de directie
Zoals hierboven al aangegeven, hadden we met veel ziekte onder
het personeel te maken. De afgelopen twee weken moesten alle
zeilen worden bijgezet om invallers te vinden. In veel gevallen konden we iets regelen, dankzij studenten,
medewerkers van KDV, een enkele invaller uit de invalpool en ook collega’s die hun vrije dag opofferden. We zijn
hen zeer erkentelijk. Op maandag 4 april waren we echter genoodzaakt om maar liefst vier groepen thuis moet laten
blijven. Gelukkig keerden deze week veel leerkrachten en daarnaast ook kinderen terug naar school.
Hoewel het schooljaar nog in volle gang is, wordt er al druk gewerkt aan de planning voor volgend schooljaar. Dit
betekent dat de puzzel van de formatie wordt gelegd. De insteek zal zijn om net als dit jaar 22 groepen te formeren.
De MR wordt hierbij betrokken. Dat geldt ook voor de vakantieregeling en marge(mid)dagen voor schooljaar 22-23.
Reeds vastgestelde vakanties en vrije dagen kunt u in onderstaand schema aflezen en noteren in uw agenda:
Eerste vrije dag
Herfstvakantie
17 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022
Voorjaarsvakantie
27 februari 2023
de
Goede Vrijdag en 2 Paasdag
7 april 2023
Koningsdag*
27 april 2023
Meivakantie
1 mei 2023
Hemelvaartweekend
18 mei 2023
de
2 Pinksterdag
29 mei 2023
Zomervakantie
24 juli 2023
*Zeer wellicht zal vrijdag 28 april 2023 ook een vrije dag worden.
We streven ernaar rondom de komende meivakantie alle data van vrije
(mid)dagen te hebben vastgesteld. We publiceren dit dan in het
ouderbulletin en op onze website.
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Laatste vrije dag
21 oktober 2022
6 januari 2023
3 maart 2023
10 april 2023
5 mei 2023
19 mei 2023
1 september 2023

Confirmatietest bij GGD niet meer nodig na positieve zelftest
Het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij de GGD te plannen vervalt vanaf maandag 11
april 2022. Een zelftest is vanaf dat moment voldoende.
Het advies van het RIVM aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week preventief een
zelftest te doen is sinds 15 maart vervallen. Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om bij klachten een zelftest
te doen. We geven daarom elke week, zo lang de voorraad strekt, 1 zelftest per week per kind/ medewerker mee
naar huis.

Parro ouderportaal
Ons ouderportaal Parro wordt al behoorlijk goed gebruikt en raakt steeds meer
ingeburgerd. Graag vermelden we dat het handig is om bij Parro de meldingen/
push-berichten zélf goed in te stellen. Dit kunt u zelf doen bij ‘instellingen’. Bij een
goede instelling ontvangt u direct een melding dat er een nieuw bericht voor u
klaarstaat.
Voor het ziekmelden van uw kind willen we u vragen dit alleen nog maar te doen via Parro. De ziekmelding staat dan
rechtstreeks in ons administratiesysteem en de leerkracht meldt uw kind weer beter op de eerste dag dat hij/zij
weer op school is. Indien een toelichting gewenst is op de ziekmelding kunt u dit erbij noteren.

Nieuws van de penningmeester
Binnenkort ontvangt u van de penningmeester van de ouderraad een bericht omtrent het innen van een vrijwillige
ouderbijdrage van € 30,00 per leerling. Veel ouders hebben hem reeds laten weten dat ze een machtiging hebben
afgegeven of dat ze handmatig de bijdrage willen doen.
In een volgende nieuwsbrief berichten we u over de schoolreizen, ook hiervoor zijn we
afhankelijk van ouderbijdragen. Dankzij deze vrijwillige bijdragen kunnen onze kinderen op
schoolreis en worden er door een schooljaar heen leuke activiteiten georganiseerd. De
ouderraad en ook wij zijn u er zeer erkentelijk voor.

Geoorloofd of ongeoorloofd?
Met de meivakantie in het vooruitzicht willen we u informeren omtrent geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.
Aanvragen om een of twee dagen eerder te kunnen vertrekken, kunnen we niet toekennen. De regeling “luxe
verzuim” is hierbij van toepassing. Om teleurstellingen te voorkomen willen we hier toch nog even aandacht aan
schenken.
Het is belangrijk voor u als ouders te weten dat wij als school de plicht hebben om
ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Men voert vooraf als ook
achteraf controles uit, waarbij ook ziekmeldingen worden nagetrokken. Het kan betekenen dat
er een leerplichtambtenaar bij u aan de deur komt.
Als blijkt dat er geen sprake van ziekte is, zal er bij afwezigheid actie ondernomen worden.
We wijzen u graag nog even naar de website en de schoolgids waar het een en ander wordt toegelicht. Ook het
verlofformulier geeft u inzicht in wanneer verzuim al dan niet geoorloofd is.
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Unihockey toernooi op dinsdag 29 maart
Op 29 maart hadden de gymleerkrachten Susan en Sylvia een unihockey toernooi georganiseerd.
Hoewel spelplezier hoog in het vaandel stond, werd er in de groepen 3 t/m 8 ook om de eer
gespeeld (wie wordt de winnaar?). De poules waren qua leeftijd
ingedeeld, zo speelden alle groepen 3 tegen elkaar en dat gold natuurlijk
ook voor de andere groepen. Elke poule leverde tenslotte een winnaar
op. De gelukkigen kregen een echte beker uitgereikt! Het goed
georganiseerde evenement was zeer geslaagd, de kinderen beleefden
een mooie, sportieve dag. Dank aan de gymjuffen en hun studenten!

De Grote Rekendag
Afgelopen woensdag 30 maart deden de kinderen van onze school mee aan de Grote Rekendag,
een jaarlijks terugkerende activiteit, die kinderen uitnodigt om op een speelse, onderzoekende en
uitdagende manier met het vak rekenen bezig te zijn. Het thema was dit jaar: De architect
(bouwavonturen). Veel kinderen rekenden met vierkante meters, richtten een kubushuisje in,
speelden het spel ”Krak” en er werden ontwerpen voor een huis gemaakt. Al met al weer een leuke
en boeiende dag!

1 april kikker in je bil
In de vorige nieuwsbrief werd er een bezoek van koningin Maxima
aangekondigd. Ook al wisten velen dat het een 1 aprilgrap was, een enkeling
trapte er toch in. De slimmeriken onder ons hadden zich demonstratief i.p.v.
in het oranje in het zwart gekleed.
In sommige groepen van de midden- en bovenbouw kregen de kinderen een algemene kennis Cito-toets
voorgeschoteld. Als je een antwoord op de vragen gaf, kwam je er vanzelf achter dat het een 1 april grap was.

Theoretisch verkeersexamen
Alle kinderen uit de groepen 7 namen maandag 28 maart deel aan het theoretisch verkeersexamen.
Voor die tijd hadden ze flink geoefend en dat was zeker te zien in het resultaat.

Alle kinderen zijn geslaagd! Toppers! Onze felicitaties voor jullie allemaal!
Op naar het praktisch verkeersexamen op 10 mei a.s. in Eelde.

De verkeersbrigadiers in actie!
Het valt op hè? We zien sinds vorige week verkeersbrigadiers in actie!
Wat is het fijn om te zien dat de ouderhulp ervoor zorgt dat kinderen van
zowel CBS de Rietzanger als ook van onze school, veiliger over kunnen
steken! Er zijn flyers uitgedeeld in de wijken rondom het Borchkwartier en ook in de wijken hieraan grenzend.
We zitten voorlopig nog wel even in de drukte ten gevolge van de werkzaamheden rondom het Julianaplein in
Groningen, maar deze ondersteuning is heel fijn. Ondertussen blijven we de verkeersstromen volgen en is er indien
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gewenst contact met de gemeente Groningen. Ook de samenwerking met de gemeente Tynaarlo verloopt naar
wens, men denkt mee en helpt waar nodig.
Mocht u nog tijd en zin hebben om verkeersbrigadier te worden, dan kunt u zich nog altijd aanmelden! Want vele
handen maken licht werk!
Vrijmarkt op Koningsdag (ingezonden)
Beste bewoner van Ter Borch,
Op Koningsdag, 27 april organiseert de Bewonersvereniging Ter Borch een
vrijmarkt in Ter Borch, zie de bijlage voor meer informatie.
Hopelijk tot dan!
Bewonersvereniging Ter Borch
Vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te helpen bij de voorbereiding
en/of op de dag zelf. Meld je aan op koningsmarkt@bewonersvereniging-terborch.nl
De bewonersvereniging Ter Borch heeft als doelstelling de kwaliteit van wonen in Ter Borch te verhogen. Zij doet dit
door middel van activiteiten vanuit vier commissies (Publieke Zaken, Activiteiten, Duurzaam, Jeugd). Lidmaatschap
staat uitsluitend open voor bewoners van Ter Borch. Aanmelden kan via onze website www.bewonersverenigingterborch.nl, (bij contact/lid worden). Per mail zijn wij bereikbaar op info@bewonersvereniging-terborch.nl

Het Interview
Kinderen interviewen leerkrachten. Ze bedenken 5 originele vragen.
Deze keer waren juf Tjes de Boer van groep 4C en meester Jesse, stagiair bij juf
Barbara (6A), aan de beurt.
Vragen aan juf Tjes de Boer, maan- en dinsdagjuf van
groep 4C:
1. Als je mocht kiezen van alle dieren, welk dier zou je
dan willen verzorgen? Dan zou ik kiezen voor een
hond. Dat is een trouw, lief en knuffelig dier.
2. Als je in een ander land mocht wonen, welk land
zou dat dan zijn? Dan zou ik kiezen voor Zweden, daar
is het mooi groen.
3. Wat is je favoriete kledingstuk en waarom? Een
onesie, die is lekker zacht en warm.
4. Als je een boek zou zijn, waar wou je dan dat het
over ging? Over een wereldreiziger.
5. Als je kon teleporteren, waar zou je dan heen
teleporteren? Naar Afrika, dan wilde ik wel een safari
maken, vanwege de wilde dieren.

Interview met meester Jesse Nienhuis, stagiaire bij juf
Barbara, groep 6A.
1. Wat wil je later doen met je trainerscarrière (nu
jeugdtrainer bij Be Quick)?
Ik wil graag jeugdtrainer bij Ajax worden.
2. Heb je een broer of zus?
Een broer, hij heet Bertrik. Mijn opa heette Bert en mijn
vader Rik. Vandaar.
3. Waarom wil je leraar worden? Ik vind het erg leuk
om kinderen wat te leren. Dat heb ik bij voetbal ook.
4. Wat is je favoriete game? FIFA. Tegenwoordig speel
ik niet veel games meer, hoor!
5. Welk vak vind je het leukste om te geven?
Rekenen. Ik kan dat zelf ook wel goed en ik hou van
puzzelen en het oplossen van vraagstukken etc.

Door kinderen van groep 7B.

Interview door Bo en Jan-Bodi van groep 8C
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Wist u dat:
-

De gymjuffen op dinsdag 19 april en donderdag 21 april Koningsspelen voor de kinderen organiseren?
Het wel heel leuk zou zijn dat ze in het oranje gekleed zijn?
Dit echt geen 1 aprilgrap is?
We ook nog meedoen aan het Koningsontbijt, maar dat u hierover nog bericht ontvangt?
Er veel bedjes, buggy’s en kinderwagens zijn ingebracht voor de inzameling die vandaag plaatsvond?
De ingebrachte spullen volgende week vrijdag naar Polen worden gebracht om daar te worden verdeeld
onder de Oekraïense vluchtelingen?

De agenda:
13 april:
14 april:
15 t/m 18 april:
19 april
20 en 21 april:
22 april
25 april – 6 mei

Voetbaltoernooi voor de groepen 8 na schooltijd, nadere informatie volgt
Notenschieten voor de groepen 3 t/m 8
High tea in alle groepen tussen 14.00-15.00 uur en Paasactiviteiten
Paasweekend
Koningsspelen groepen 1 t/m 5
Cito-Eindtoets voor de groepen 8
Koningsspelen groepen 6 t/m 8
Meivakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 april 2022.
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