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De laatste loodjes van dit bijzondere schooljaar 2020-2021!
Alles is dit schooljaar anders dan anders gelopen maar we beëindigen dit jaar toch enigszins op de voor ons
vertrouwde wijze. De groepen 8 zijn druk bezig met hun musicals, er komen nog schoolreizen, verkeerslessen en
natuurlijk een circusdag voorbij. Kortom gezellige, drukke laatste weken! Verderop in deze nieuwsbrief leest u
hierover meer.

Nieuws van de directie
Groepsindeling schooljaar 2020-2021
Volgend schooljaar behouden we 22 groepen op OBS Ter Borch, vijf groepen 1-2, twee groepen 3 en vanaf groep 4
voor elk leerjaar 3 groepen. Dit betekent dat de huidige twee groepen 6 zijn opgesplitst in drie groepen 7. Deze
klassenverkleining is mogelijk geworden door de inzet van de zogenaamde NPO-gelden die voor komend schooljaar
(en het jaar daarna) beschikbaar worden gesteld vanuit de overheid om ons onderwijs te ondersteunen i.v.m. de
coronaperiode.

Het proces van de groepsverdeling en inzet van teamleden is al enige maanden geleden gestart; de voorkeuren van
onze teamleden zijn geïnventariseerd, maar er moesten ook ‘gaten’ worden ingevuld door bv. vrijwillige mobiliteit.
De MR heeft reeds ingestemd met het formatieplaatje.
Groepsindeling en leerkrachten
Per mail ontvangen alle ouders het formatieoverzicht. Ouders van de huidige groepen 2 en 6 ontvangen tevens de
nieuwe groepsindeling voor hun kind(eren).
Afscheid van twee juffen
Juf Anne-Mareen gaat na de vakantie aan de slag op een school in Gieten en juf Menny heeft aangegeven te willen
stoppen. Hieronder geven zij hun beweegredenen aan.
We willen Anne-Mareen en Menny hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en collegialiteit in de afgelopen
jaren. We gaan hen zeker missen maar wensen hun alle goeds, plezier voor de toekomst. Beiden hebben te kennen
gegeven dat ze op een informele manier afscheid willen nemen. Gisteren is er samen met andere teamleden een
eerste aanzet, in de vorm van een teamuitje, voor gegeven.
Waar enerzijds afscheid wordt genomen gaan er anderzijds deuren open. Het betekent dan ook dat sommige
collega’s uitbreiding van hun aanstelling hebben gehad en dat er nieuwe gezichten te verwelkomen zijn.
We verwelkomen Naomi Mulder voor twee dagen bij de kleuters, Nadie Degenhart voor een dag in een groep 5.
Krista Endema staat voor 1 dag in een groep 6 en twee dagen in een groep 7. Zowel Naomi en Nadie hebben al

1

eerder stagegelopen of gewerkt op onze school. Krista is nieuw. We wensen allen een fijne tijd toe op OBS Ter
Borch!

Van juf Menny
Beste ouders,
Al langere tijd ben ik niet aanwezig op Ter Borch. Na een onverwachte uitval begin dit schooljaar, volgde een
boeiende, maar vooral leerzame periode. Rust, overdenkingen, nieuwe verbindingen maken, maar vooral mijn gevoel
volgen, hebben ervoor gezorgd dat ik de beslissing heb genomen om ontslag te nemen. Na 12 jaar op obs Ter Borch
te hebben gewerkt, ga ik deze deur achter mij dicht doen om te ontdekken welke deuren er voor mij gaan openen.
Voor de lange termijn heb ik een doel voor ogen, maar daar ben ik nog niet. Dus voor de korte termijn ga ik kijken
wat er op mijn pad komt en ontvang het met open armen!
Ik heb met heel veel plezier op Ter Borch gewerkt, heb genoten van alle kinderen die voorbij zijn gekomen alle jaren.
Ik heb ontzettend veel geleerd en ben erg dankbaar voor alle fijne contacten en gesprekken die ik heb mogen ervaren
afgelopen jaren met de kinderen, ouders en collega’s.
Ik wil iedereen nog mooie schooljaren wensen op Ter Borch en wie weet treffen wij elkaar nog in de toekomst!
Lieve groet, Menny

Van juf Anne-Mareen
Ook ik ga obs Ter Borch vanaf het nieuwe schooljaar verlaten.
Ik heb 10 jaar met veel plezier in de groepen 1 t/m 3 gewerkt. Gewerkt met een gezellig team, geweldige kinderen en
fijne contacten met ouders. Jaren waarin ik mijn bijdrage heb mogen leveren voor een goede ontwikkeling van elk
kind, maar ook jaren waarin ik mijzelf heb mogen ontwikkelen.
Kortgeleden ben ik benaderd door een andere school. Een leuke nieuwe uitdaging die ik heb aangenomen.
Iedereen bedankt voor de mooie jaren.
Hartelijke groet, Anne-Mareen Ties

NPO-interventies
Het geld dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de overheid willen we zo goed mogelijk inzetten. Met alle teamleden
is gekeken naar waardevolle interventies om eventueel opgelopen achterstanden vanuit de coronaperiode weg te
werken, maar ook om ons onderwijs duurzaam te versterken. We hebben o.a. gekozen voor:
- Klassenverkleining van de huidige groepen 6
- Coaching on the job van onze meer- en hoogbegaafdheidsspecialist Jikke
- Uitroosteren van onze rekencoördinator en versneld implementeren van de nieuwe rekenmethode
- Extra inzet onderwijsassistenten
- Realisatie van onze wensen m.b.t. een inspirerende inrichting van de school (werkplekken, inrichting,
schoolplein)
- Aanschaf extra hardware (en mogelijkerwijs uitroosteren ICT-coördinator)
- Scholing teamleden
- Cultuureducatie meer op de kaart zetten
Op basis van een schoolscan zijn de interventies onderbouwd. De MR is betrokken geweest bij de stappen die zijn
gezet en hebben hier hun goedkeuring voor gegeven. De interventies worden gemonitord en het plan kan
tussentijds worden bijgesteld.
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Covid 19 en versoepelingen
De laatste tijd komen er steeds meer versoepelingen m.b.t. Covid-19 maatregelen.
Het ‘gewone” leven lijkt langzamerhand weer terug te keren, hoewel we wellicht
nooit meer het vertrouwde gevoel van weleer terugkrijgen.
Wat betekent het voor ons als school? Nog steeds blijven we alert.
We dragen mondkapjes, zowel leerkrachten, TSO- medewerkers als ook leerlingen
uit de groepen 7 en 8. We blijven de ruimtes goed ventileren en houden zoveel mogelijk rekening met de 1 ½ meter
afstandsmaatregel. Daarnaast blijven de verschillende ingangen tot de zomervakantie open. M.b.t. het dragen van
mondkapjes buiten de schoolomgeving wordt eenieder gevraagd om 1 ½ meter afstand te blijven bewaren als
hoofdmaatregel.

Actie voor Goede Doelen
De opbrengst van onze goede doelen actie via Tekenfund is bekend. De kinderen hebben via hun web winkeltjes
€10.921,40 opgehaald! Een fantastisch resultaat!
Een groot compliment voor de kinderen en ook voor u als ouders, die uw kind zo goed geholpen heeft! Een kwart
van dit bedrag (€2730,35) gaat naar de Dierenambulance en eenzelfde bedrag gaat naar Quiet Groningen.
De cheques zullen worden overhandigd door kinderen van de leerlingenraad.
De helft van het bedrag (€5460,70) gaan we besteden aan het vergroenen/ opknappen van onze
schoolpleinen. We denken hierbij aan de aanschaf van nieuwe speel -en klimmaterialen als ook aan
verfraaien van de pleinomgeving.
Twee jaar geleden hebben we met Jantje Beton ook geld "verdiend”. Op dit moment hebben we al €11.225,20 bij
elkaar gespaard. De werkgroep "schoolplein” gaat in het nieuwe schooljaar om tafel om de ideeën en mogelijkheden
om te zetten naar daadwerkelijke realisatie.

Verkeersles voor de groepen 8
Wat is een dode hoek en waarom is die gevaarlijk? Met een heuse vrachtauto op school
mochten de kinderen uit de groepen ervaren 8 wat een chauffeur van een grote vrachtauto
wel of niet ziet. Om kinderen op een veilige manier te leren omgaan met grote voertuigen in
het verkeer, is in samenwerking met TLN de 'Veilig op Weg! – Blijf uit de dode hoek'-les
ontwikkeld. Twee instructeurs kwamen voorafgaande aan de buitenles in de klas vertellen
waar je als fietsende VO-leerling in het verkeer rekening mee moet houden.

En plastic verzamelen rondom school
Twee groepen 8 hebben vorige week samen met medewerkers van het
Waterschap plastic afval in de Waterwijk opgeruimd. Eerst was er een les in de
groep, daarna gingen de kinderen gewapend met grijpers en verzamelbak de
wijk in.

Schoolreizen
Onze groepen 5, 6, 7, 8 en de kleuters hebben hun scholreizen achter de rug. We kunnen
terugkijken op zonnige, gezellige dagen, waarbij de kinderen weer even lekker kind konden
zij. Ook leerkrachten en ouders genoten van de ontspannen entourage hoewel velen minder
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blij waren met de lange nachten. Tja, je gaat maar een keer per schooljaar op schoolreis naar Ameland en Roden...
Verslag van een van de kinderen die op schoolreis naar Slagharen ging.
Hallo ik ga vertellen over schoolreisje Slagharen we zijn er 18 juni heen geweest. Ik
zat naast juf in de bus we deden een wedstrijdje wie het langst een snoepje in haar
mond kon houden. Voor ik het wist waren we er al. Eerst moesten alle klassen uit
de bus, daarna rende iedereen naar de ingang. Ik moest heel nodig plassen maar
gelukkig was er een wc in de buurt. Ik ben met Vlinder eerst een rondje gaan lopen
we gingen in het treintje. Hij ging heel hard maar wel heel leuk .We zijn er wel 4
keer in geweest, daarna zijn we in de Wiltwater baan geweest ik werd niet nat
maar Vlinder wel want vlinder zat voorin, daarna gingen we lunchen ik had frietjes
en een kroket. Toen ik klaar was ging ik met Lauren in de kabel baan en toen kwamen we juf tegen en ik ging met juf,
Daniel, Aris in de trein. Juf mocht niet gillen en anders moest ze nog een keer. Voor ik het wist was het al tijd voor een
ijsje ik moest me pilletje nog nemen en het ijsje was heel lekker toen gingen we weer met ze alle naar de bussen ik
ben in slaap gevallen en Emma had me wakker gemaakt dus ik heb niks gemerkt en we zijn een halve kilometer voor
school gestopt en toen zijn we verder gelopen en ik was thuis zo moe dat ik nog voor het avond eten ben gaan slapen
dat was mijn dag doeiiii!

Circus op school
Op dinsdag 6 juli toveren we de school om in een echt circus! Samen met artiesten
en docenten van “Circus op school” gaan we een feestje bouwen! Een werkgroep
bestaande uit leden van de oudervereniging en leerkrachten doen voorbereidende
werkzaamheden, plannen activiteiten en zorgen voor de catering. Maar ook ouders
worden op afstand uitgenodigd om mee te doen.
De dag ziet er als volgt uit:
Openingsvoorstelling
’s Ochtends kijkt iedere groep naar de openingsvoorstelling van Circus op School.
De voorstelling bestaat uit een spannend verhaal waarin verschillende circuskunsten worden getoond. De
openingsvoorstelling duurt ongeveer 20 minuten.
Repetities
Na de openingsvoorstelling gaan alle kinderen in de klas aan de slag met het oefenen van hun eigen circusact. De
acts zijn allemaal kort en eenvoudig van opzet en onder begeleiding van de professionals wordt er in elke groep een
optreden voorbereid.
Lunch
Na het harde werken is het tijd voor…..pannenkoeken!! Alle kinderen blijven op deze dag tussen de middag op
school. De leerkrachten blijven samen met overblijfkrachten van de TSO in de groepen. We hebben groepsouders
gevraagd om een lijntje naar andere ouders uit te werpen om een stapel pannenkoeken te bakken. En vanuit de
oudervereniging wordt er stroop en poedersuiker geregeld. Natuurlijk mogen kinderen ook eigen eten en drinken
meenemen, sommige buiken zijn met een pannenkoek alleen niet gevuld.
Slotvoorstelling
Na al het oefenen presenteert iedere groep in de middag zijn eigen circusact in een slotvoorstelling. De gymzaal is
omgebouwd tot een echte circuspiste en op het plein staat de hele dag een echte circustent. De spreekstalmeester
van Circus op School praat de voorstellingen vakkundig aan elkaar en er is bij alle circusacts bijpassende
circusmuziek. Een heel spektakel!

4

Helaas kunnen we voor de slotvoorstelling geen ouders uitnodigen. Ondanks de
versoepelingen hebben we nog steeds rekening te houden met de maatregelen zoals
voorgeschreven door het RIVM.
Om als ouders toch iets mee te krijgen van deze dag, gaan we ons uiterste best doen
om de dag op een goede manier vast te leggen. Het idee is om de hele dag veel foto’s
te maken en de slotvoorstelling van alle groepen te filmen. Het beeldmateriaal wordt
uitsluitend via de leerkracht/ klassenouders verspreid naar de betreffende ouders
van de groep.
Beeldmateriaal waarbij kinderen herkenbaar in beeld zijn, wordt niet verspreid via sociale media of de website. We
hopen dat ouders hiermee akkoord gaan. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef het dan even door aan de leerkracht van
uw eigen zoon of dochter. We houden hier vanzelfsprekend rekening mee.
En dan nog even dit:
• Om het circusfeest compleet te maken mogen alle kinderen verkleed en ook
geschminkt op de circusdag komen.
• We zoeken nog 2 fotografen en 2 cameramannen! Meld je aan via onderstaande
mailadres.
• Praktische informatie over het brengen van de pannenkoeken volgt later.
We zouden het erg op prijs stellen dat er enkele ouders mee willen helpen met het
opbouwen van de circustent op de dag voorafgaand aan het feest.
De tent wordt op maandag 5 juli om 19:00 uur opgebouwd. Op de dinsdagmiddag moet de tent ook weer
worden afgebroken. Dit zal rond 15:00 uur zijn. Fijn om een paar extra handen te hebben! Lukt het om mee te
helpen, stuur een mailtje naar nandaboekhoudt@hotmail.com (contactpersoon vanuit de oudervereniging).
Alvast bed

Wist u dat?
Er in de zomervakantie een challenge in Drenthe, een erg leuk fietsproject van de provincie Drenthe en VVN voor
opa’s en oma’s en hun kleinkind(eren). Opa’s en oma’s zijn vaak veelgevraagde oppas in de vakantieperiode. Daarom
is dit leuke fietsproject bedacht. De kinderen fietsen samen met opa en/of oma en dat is natuurlijk goed voor de
gezondheid en de kinderen doen meer fietservaring op in het verkeer.
Wie: Opa’s en/of oma’s met hun kleinkinderen (6 t/m 12 jaar)
Wat: De Zomerchallenge Drenthe daagt opa’s en oma’s uit om samen met de kleinkinderen veel door Drenthe te
fietsen. De challenge biedt voor drie dagen verschillende fietsopdrachten die je tijdens een fietstocht kunt uitvoeren
met kinderen van 6 t/m 12 jaar. Denk aan een spannende verhalentocht van een Drentse schrijver, een fietsroute
waarbij je plaatsnamen sprokkelt en een bingo. Iedere deelnemer ontvangt zijn/haar eigen boekje met allerlei
Doortraptips. Wie meedoet, maakt kans op het winnen van een dagje uit!
Wanneer: Dit project vindt plaats in de zomervakantie. Maar opgeven kan nu al via
www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe. De eerste boekjes worden de week voor de zomervakantie verstuurd naar de
deelnemende families.

In jullie schoolportaal vinden jullie de flyer van dit leuke project onder 'gedeelde bestanden'.
Wij willen aan jullie vragen om deze folder via jullie digitale nieuwsbrief door te spelen aan de ouders,
zodat zij ook op de hoogte zijn van deze mogelijkheid voor kinderen in de zomervakantie.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne zomervakantie toe!
Lezen in de vakantie
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet.
Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog géén lid bent
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van de bieb. De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de
actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken.

Het interview
Deze keer geen vijf vragen aan twee leerkrachten.
Het is nu eerst tijd voor een interview met onze nieuwe directeur.
Het interview is afgenomen door Elena Foyer en Emi van der Heide uit groep
6B.
Interview met meester Tjibbe Jan Werskma.
Waar woont u en heeft u kinderen? Ik woon in Zuidhorn en heb drie dochters: Mirthe (13), Kim (11) en Eline (9).
Wat is het mooiste dat u wilt doen met de school? Dat kinderen met plezier naar school gaan en ook blijven gaan,
dat het plein groener wordt en de leerpleinen mooier ingericht worden.
Hoe bent u op het idee gekomen om directeur te worden? Ik was eerst met veel plezier meester van mijn eigen
klas en vond het erg leuk om niet alleen voor mijn eigen klas, maar voor de hele school alles zo goed mogelijk te
regelen.
Hoe bent u bij onze school gekomen? Via een vacature.
Wat is uw grootste blooper? Tijdens een rondleiding zei ik tegen ouders: “Hoe gaat het met uw dochter?” Bleek
het hun zoon te zijn…!
Wou u als kind al bij een school werken? Of had u andere dromen? Als kind wilde ik profvoetballer worden, maar
later toch meester.
Wat was uw vorige baan? Eerst meester, daarna directeur.
Als u voor een dag zou kunnen toveren, wat zou u dan toveren? Dat iedereen gezond was en er geen oorlog zou
zijn.
Wat zou u doen als u miljonair was? Dan ging ik met mijn gezin op reis naar een mooi en zonnig land.
Welk natuurprobleem zou u het liefst willen oplossen? De opwarming van de aarde.
Wat is uw grootste wens? Een goede gezondheid voor gezin & familie.
Wat vindt u van uw werk? Ik vind het ontzettend leuk! Het is afwisselend en ik heb veel contact met de
leerkrachten, de ouders en de kinderen!

De agenda:
30 juni
6 juli
10 juli

Margedag groep 1 t/m 8
Circusdag
Zomervakantie

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 9 juli 2021
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