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Nog een paar dagen en dan zit dit bijzondere schooljaar erop! Eentje om nooit te vergeten.
We wijzen u er graag op dat a.s. vrijdag de zomervakantie voor alle kinderen om 12.00 uur begint! Dit korte
ouderbulletin is de laatste van dit schooljaar. We wensen u allen fijne vakantieweken en hopen u op maandag 17
augustus gezond en wel weer te mogen ontmoeten!
Bedankt!
We hebben reeds in het vorige ouderbulletin onze waardering voor alle ouders, die
zich zo geweldig hebben ingezet voor het thuisonderwijs, uitgesproken.
Natuurlijk willen we iedereen ook hartelijk danken voor de hulp, de inzet, uw steun
die we bij allerlei activiteiten, lessen en werkzaamheden hebben gehad. Al die
ouders, maar ook familieleden en buurtbewoners die hebben geholpen bij de
leesgroepjes, de bibliotheek(groot)ouders, de sportdagen en toernooien.
Teveel om op te noemen!
En laten we vooral ook de groepsouders niet vergeten! Zij waren steun en toeverlaat
voor zowel de ouders als de leerkrachten! Uw medewerking om ouders, in geval van
nood, te berichten, hebben we erg op prijs gesteld.

Gezond verstand
In het nieuwe schooljaar blijven we ons houden aan het protocol zoals voorgeschreven door het
RIVM. Dat betekent dat we zoveel 1 ½ meter afstand houden van elkaar, dat we onze handen
regelmatig blijven wassen en in de elleboog hoesten en niezen.

Nieuws van de directie
Inmiddels is de groepsverdeling aan alle ouders bekend gemaakt. Zoals gemeld, kunnen we met 22 groepen starten,
mede dankzij de inzet van de werkdrukverlagingsgelden die het ministerie de basisscholen dit jaar ter beschikking
heeft gesteld. Alle nieuwe leerlingen die zijn aangemeld wensen we een fijne schooltijd op OBS Ter Borch toe!
We nemen in de tweede week van het nieuwe schooljaar officieel afscheid van onze directeur Bert Wansink en ook
onze kleuterjuf Els Sloot, beiden hebben de keuze gemaakt om vervroegd met pensioen te gaan. We zullen ze
missen maar wensen hun tegelijkertijd geluk en gezondheid toe!
Vanwege het feit dat er nog geen nieuwe directeur op OBS Ter Borch is aangesteld (vacature i.v.m. corona
vooralsnog ingetrokken) zal Corjan van der Veen, de huidige interim-directeur, de zaken ook na de zomervakantie
op obs Ter Borch waarnemen. Begin september zal er opnieuw een vacature uitgezet worden, we verwachten dan
per januari 2020 een nieuwe directeur aan u te kunnen voorstellen.
Zoals het er nu uitziet zal juf Jara bij aanvang van het nieuwe jaar niet volledig inzetbaar zijn. Haar werkzaamheden
zullen worden ondersteund door een tijdelijke leerkracht.

Afscheid van de groepen 8
De groepen 8a, 8b en 8c worden op donderdag 2 juli vanaf 8.45 uur
officieel de school “uitgegooid”, nadat ze door een lange haag van
kinderen (groepen 1 t/m 7) zijn uitgezwaaid!
I.v.m. richtlijnen RIVM is de wijze van uitgooien enigszins
aangepast. U zult versteld staan!

Vakantierooster en de margedagen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021
Van

tot en met

1e schooldag

maandag 17 augustus 2020

Herfstvakantie

maandag 12 oktober 2020

vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020

vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari 2021

vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag / Pasen

vrijdag 02 april 2021

maandag 05 april 2021

Koningsdag

Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie*

maandag 03 mei 2021

2e Pinksterdag

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 12 juli 2021

vrijdag 14 mei 2021

vrijdag 20 augustus 2021

*Hemelvaart, donderdag en aansluitend de vrije vrijdag, valt in de tweede week
van de meivakantie

Margedagen 2020-2021
07-09-2020
14-10-2020
17-12-2020
11-01-2021
14-01-2021
25-01-2021
06-04-2021
07-06-2021
30-06-2021

Groep 1-4 hele dag
Groep 1-4 hele dag
Groep 1-4 middag
Groep 1&3 hele dag
Groep 2&4 hele dag
Groep 1-8 hele dag
Groep 1-8 hele dag
Groep 1-8 hele dag
Groep 1-8 hele dag

Groep 6C en het coronavirus
Groep 6c heeft een onderzoek over kinderen tijdens de coronaperiode gedaan in de
groepen 5 t/8. Een verslag hiervan kunt u vinden op onze website: https://obsterborch.nl/
Ik ben Milou van Minnen uit groep 5a en ik heb meegedaan aan de kangoeroewedstrijd en
ik heb gewonnen van mijn school OBS Ter Borch. Toen ik het hoorde was ik heel blij. De
kangoeroewedstrijd is een soort wiskunde wedstrijd waar je allemaal wiskunde vragen
moet beantwoorden. Door het corona virus kon ik de wedstrijd niet op school maken,
daarom maakte ik de wedstrijd thuis.

De Indigogroep
In de Indigogroep hebben we meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd.
Dit is een wedstrijd op het gebied van rekenen en wiskunde.
Voor de liefhebber, die ook van rekenen, puzzels en diep nadenken houdt, is het de moeite waard om hier eens een
kijkje te nemen:
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie/wedstrijd-2011

Opgaven (Nederlands) :W4Kangoeroe
Kangoeroe-ambassadeur Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, Directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton
(IAS): "Investeren in kennis begint bij de jeugd"
www.w4kangoeroe.nl
In de Indigogroep werken we ook regelmatig met de denkhoeden van De Bono.
Elke kleur staat voor een andere manier van denken.
En dat het goed is om in verschillende situaties eens een ander hoedje op te zetten.
Nu begrijpt u waarom Milou de witte hoed op heeft.

OBS Ter Borch steunt Sharana
U hebt in de afgelopen weken een aantal keren een mail, t.a.v. het goede doel van dit schooljaar, stichting Sharana
in India, gekregen.
Deze stichting, waarbij juf Fenny nauw is betrokken, heeft al ongeveer 5000 kinderen en hun families uit Pondicherry
en de omliggende dorpen met voeding, ontwikkeling en het geven van onderwijs ondersteund.
Jammer genoeg heeft de stichting ook veel “last” van de coronacrisis en kan men
onze hulp nu goed gebruiken! Meer algemene informatie kunt u vinden op:
www.sharana.org . Informatie m.b.t. Covid19 is te vinden op:
http://sharana.org/fight-covid-19/
Een aantal van u heeft reeds gul geschonken! Dank hiervoor. We hebben op 13 juni
reeds € 1397,50 kunnen overmaken!
Dit geld zal besteed worden aan voedsel voor de 1000 armste gezinnen (1250
kinderen). Een gezin met 4 gezinsleden heeft genoeg aan €6 ,- per dag voor een
gezonde maaltijd.
U kunt nog steeds bijdragen op het rekeningnummer :
NL16INGB0004791338 t.n.v. Stichting Sharana Nederland o.v.v.: Fenny Corona 2020
Namens de werkgroep “Goede Doelen” van Obs Ter Borch

Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb (ingezonden)

Kunnen we kinderen stimuleren om tijdens de zomervakantie door te lezen? Dan brengt de VakantieBieb het
volgende onder de aandacht. De gratis app biedt kinderen een brede selectie van e-books. Daarnaast staan er dit
jaar ook luisterboeken in de VakantieBieb!
Breng de VakantieBieb onder de aandacht van kinderen
Om je te helpen hebben we een Online Toolkit voor je samengesteld. Hierin vind je een kant-en-klare tekst en
bijpassend beeld. Vermeld vervolgens de VakantieBieb op je website, social media en in je nieuwsbrief.
Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en
oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als kinderen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar
ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John
Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.
Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.
Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel meer
e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk
op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.
De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb.
Met vriendelijke groet
Het VakantieBieb-team

Agenda:
3 juli
6 juli- 17 augustus
17 augustus

Start vakantie om 12.00 uur
Zomervakantie
Eerste schooldag

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 28 augustus 2020

