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De lente heeft officieel haar intrede gedaan! We werden echter al voor 20 maart weer
verrast door de prachtige natuur die beetje bij beetje aan het ontluiken is. Denkt u eraan
dat de tijd in het weekend een uur vooruit wordt gezet?
Daarnaast werden we de afgelopen weken ook geconfronteerd met een verschrikkelijke
gebeurtenis, de inval in Oekraïne beheerst plotseling ook ons leven. Dat dit in geen vergelijking
staat met hetgeen alle inwoners van dit land meemaken staat natuurlijk buiten kijf!
Onze kinderen zijn zeer begaan met het lot van zoveel Oekraïense kinderen en hun familieleden.
En wat is het dan fijn dat we een steentje hebben bijgedragen middels een spontane actie! Hieronder treft u meer
informatie en nieuwtjes aan.

Nieuws van de directie
We beginnen met het heuglijke nieuws dat juf Naomi (groep 1/2b) en juf Mare (LIOstagiair in groep 4a) beiden officieel geslaagd zijn en hun PABO-diploma hebben
bemachtigd. Van harte gefeliciteerd!
Afgelopen week hebben we helaas te maken gehad met relatief veel ziekte onder ons personeel. Gelukkig hebben
we bijna elke keer de groepen die het betrof kunnen bemensen, al viel dat niet mee. Hulde aan de stagiairs en
collega’s die zijn ingesprongen om het onderwijs te continueren. Helaas moeten we constateren dat de invalpool van
bemiddelingsbureau SLIM zo goed als leeg is.
Tot slot vermelden we u graag dat de werkgroep ‘pleinen’ vorderingen heeft gemaakt. Er ligt inmiddels een zo goed
als definitief ontwerp klaar voor het kleuterplein dat we delen met SKID. De gemeente is betrokken bij de plannen en
dat verloopt voorspoedig. T.a.v. de plannen voor het grote plein zijn we in een fase beland waarbij er inmiddels een
conceptplan is uitgewerkt, waarbij er rekening wordt gehouden met vergroening en mogelijkheden om bewegend
leren aan te bieden. We houden u op de hoogte.

Coronamaatregelen t/m de meivakantie
Binnen stichting Baasis is afgelopen week overleg geweest t.a.v. de maatregelen omtrent
corona. Alle scholen van de stichting conformeren zich aan onderstaande
uitgangspunten tot in elk geval de meivakantie. Dan volgt een evaluatie, waarbij het dan
geldende advies vanuit de overheid wederom wordt meegewogen.
-

De overheid adviseert om bij klachten die kunnen duiden op het coronavirus een test af te nemen en in
afwachting van de test thuis te blijven.
De overheid adviseert om in isolatie/ quarantaine te gaan bij een positieve testuitslag.
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-

-

Bij een positieve testuitslag wordt de site https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ gebruikt om de duur
van de quarantaine te bepalen. Dit is leidend. We verwachten dat teamleden en ouders hierin hun
verantwoordelijkheid nemen.
De overheid geeft geen advies meer af om (preventief) een zelftest door leerlingen en personeelsleden af te
laten nemen wanneer er geen klachten zijn.
Het verstrekken van zelftesten aan leerlingen en teamleden door school geschiedt zolang de voorraad (op
school) strekt. Voor Ter Borch geldt dat we elke week 1 zelftest meegeven aan leerlingen van groep 1 t/m 8.
Hybrideonderwijs is een schoolse aangelegenheid en kan door de school gecontinueerd, afgeschaald of
afgeschaft worden. De school legt aan ouders uit waarom er voor welke optie wordt gekozen. Voor Ter
Borch geldt dat we op dit moment met het team en de MR overleggen om te bepalen wat we met het
hybride-onderwijs zullen gaan doen nu we steeds meer terugkeren naar ‘normaal’.

OBS Ter Borch in actie voor Oekraïne!
U heeft het al via Parro, onze website en Instagram kunnen lezen. Op woensdag 16
maart organiseerden we op obs Ter Borch een goede doelen actie voor Oekraïne.
Alle kinderen mochten speelgoed meenemen om te verkopen tijdens een minimarkt. De actie was erg geslaagd, er werd veel ver- en gekocht. De kinderen waren
erg gemotiveerd en we zagen een mooi staaltje burgerschapszin!
Aan muntgeld kwam er maar liefst een kleine 20 kg binnen. De totale opbrengst was €3277,44!
Juf Anneke stortte de vele muntjes en biljatten in een geldmaat. Gelukkig kwam er hulp van de vader van Fedde en
Sybren. Samen klaarden ze het karwei in een halfuurtje en het prachtige bedrag is overgemaakt naar giro 555 t.b.v.
de mensen in Oekraïne.

Een veilige verkeersomgeving
Donderdag 24 maart was er o.l.v. een agent Gerwin Haverkamp voor de
ouders een praktische oefening. Tussen 8.00 uur en 8.30 uur kregen ze
uitleg en regelden ze als volwaardige verkeersbrigadiers het verkeer op de
Borchsingel. Vervolgens kreeg een groep ouders op de oversteekplaats van
de Paterswoldse weg nabij ingang Hoornse Plas, praktische oefening. Ouders
en kinderen en alle overige weggebruikers moeten natuurlijk aan het idee
wennen. De brigadiers die bij de Woltsingel en ter hoogte van de Hoornse Plas staan, laten u en de kinderen pas
oversteken als er zich een groepje heeft gevormd. Reden hiervoor is dat de doorstroming van het gemotoriseerde
verkeer in goede banen geleid kan worden. Vooralsnog zoeken we nog ouders voor de oversteken bij de Rietwijk en
ter hoogte van de Hoornse Plas. Er worden ondertussen ook flyers uitgedeeld. U kunt zich nog altijd opgeven!

Unihockey toernooi op 29 maart
Volgende week dinsdag 29 maart hebben de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 een
Unihockey toernooi in beide gymzalen van de school. Onder de bezielende leiding van de
vakdocenten gym en een aantal studenten spelen kinderen hun wedstrijden tegen groepsgenoten
of tegen kinderen uit een zelfde jaargroep. Omdat het voor sommige groepen geen reguliere
gymdag is, wijzen we u en uw kind er nog even op om die dag wel gymkleding mee te nemen.
Er zijn ook zelfs prijzen voor de poulewinnaars te verdienen! We hopen natuurlijk op een
sportieve en gezellige hockey-dag!
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Muziek is leuk!
Sinds een maand hebben we geweldige muziekdocenten bij ons op school.
Eens in de twee weken komen zij muziekles geven en de kinderen genieten daar
enorm van. Het geeft ons weer een boost om allerlei activiteiten uit o.a. onze
methode Eigen-wijs Digitaal uit te proberen.
Hieronder een enthousiaste reactie vanuit groep 6A!
De kinderen van groep 6a 🎼 zingen 🎵 en begeleiden zichzelf met de piano en
met boomwhackers. 🎶 Superleuk!!

Leesproject in de groepen 4: Het Ladekastje
Onze groepen 4 doen mee aan het leesproject het ladekastje. De kinderen maken per keer een lade open. Per lade is
er een ander onderwerp.
Er zijn 6 onderwerpen zoals informatieve boeken,
prentenboeken, leesboeken, sprookjes, strips en poëzie.
Samen met de kinderen duiken we dan in een van die
onderwerpen. Op een leuke manier komen kinderen in
aanraking met verschillende soorten boeken.

De week van het geld: 28 maart t/m 1 april
De volgende week staat geheel in het teken van de week van het geld. De wereld wordt steeds digitaler. Online
winkels zijn altijd open, steeds meer kinderen krijgen hun zakgeld digitaal en jongeren betalen met hun mobiele
telefoon. Daarom is het thema van de Week van het geld dit jaar: van doekoe tot digi!
Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, opent maandagochtend 28 maart
de 11e editie van de Week van het geld in de Kunsthal in Rotterdam.
Zij komt volgende week vrijdag op bezoek om met de kinderen van
de leerlingenraad in gesprek te gaan. Een hele belevenis! We
roepen iedereen op om zich op die dag koninklijk oranje te kleden!
‘Van Doekoe tot Digi’ gaat over de toenemende digitalisering van
geld, zoals contactloos betalen, internetbankieren en digitale
betaalverzoeken. Na de openingshandeling spreken Koningin
Máxima en minister Kaag met basisschoolleerlingen over verstandig omgaan met geld en wat de toenemende
digitalisering van geld voor hen betekent. Wijzer in geldzaken stimuleert ook ouders om tijdens deze projectweek
met hun kinderen in gesprek te gaan over geldzaken. Uit onderzoek blijkt, dat als je jong leert om verstandig om te
gaan met geld, dit een goede de basis legt voor financiële zelfstandigheid bij volwassenheid.
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De week van het leesplezier!
In de week van 21 t/m 25 maart hebben verschillende groepen meegedaan aan “De week van het Leesplezier”.
Zo kregen de kinderen in groep 8B elke dag een leescadeautje: een aansprekende tekst,
uitleg en extra’s op het digibord, een leuke opdracht en een leesboek voor in de klas dat
paste bij de tekst. Andre Kuipers deed de aftrap via een introvideo.

Het Interview
Deze keer een speciaal interview! Met juf Nadie, de dinsdag juf van groep 5A.
Zij was al eerder aan de beurt, maar onlangs is zij getrouwd! Op zaterdag 5

februari. Reden voor een extra interview, mét foto’s. 😊
Hoe heb je je man ontmoet?
Mijn man en ik zaten bij elkaar in de klas tijdens het vak
scheikunde op de middelbare school.
Wat was jullie leukste moment samen op de bruiloft?
Dat is moeilijk kiezen, want we hadden een hele mooie
dag, maar ik denk toch het officiële ja-woord het
leukste moment was.
Hoe veel mensen waren er op jullie bruiloft?
Er waren 130 mensen.
Wat vonden jullie van je huwelijksreis?
Dat was een heerlijke vakantie op Curaçao, met heel
veel zon en mooie stranden. We hebben het heel leuk
gehad!
Wat vind je het leukste om met je man samen te
doen?
Ik vind het leuk om samen met mijn man te wandelen
of fietsen door mooie gebieden. We komen
bijvoorbeeld best vaak in de Onlanden!
Waarom ben je met je man getrouwd?
Omdat ik heel veel van hem houd en graag samen oud
wil worden.
De vragen zijn bedacht door de kinderen van groep 5
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Wist u dat:
•
•
•
•
•
•

De wandel4daagse van maandag 16 t/m donderdag 19 mei is?
Vertrekpunt het terrein van zwembad Lemferdinge is?
Ouders hun kind(eren) kunnen aanmelden via www.avondvierdaagse-Eelde-Paterswolde.nl?
U zich ook aan kunt melden als vrijwilliger of bestuurslid bij de Wandel4daagse?
U hiervoor contact op kunt nemen met Coen Hofstee, voorzitter, E: crhofstee@ziggo.nl M: 06-53252728?
De OV voor koek en zopie zorgt?

De agenda:
28 mrt- 1 april:
30 maart:
6 april:
14 april:
15 t/m 18 april:

De week van het geld
Grote Rekendag voor alle groepen
Voetbal toernooi voor de groepen 3/ 4 na schooltijd, nadere informatie volgt
Notenschieten voor de groepen 3 t/m 8 en Paasactiviteit, nadere info volgt
Paasweekend

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 april 2022.
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