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Wat hadden we gisteren een geluk! De sportdag voor de groepen 4 t/m 8 was mede dankzij het voortreffelijke
“sportweer” een groot succes! Maar ook de sportdag van afgelopen dinsdag, voor de groepen 3 werd enthousiast
ontvangen.
In dit ouderbulletin weer allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden. Veel
leesplezier en alvast een fijn nazomerweekend!
Tip! Bij de ingang van het grote plein even naar
boven op de muur kijken.

Nieuws van de directie
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!
A.s. donderdag 26 september vieren we met alle kinderen een feestje! In het kader van het 10 jarig bestaan kunt u
ons allemaal zo rond half 9 op het plein aantreffen! U en de kinderen kunnen vanaf 8.20 uur genieten van
feestmuziek! Dus niet naar binnen gaan anders mist u het schoollied, dat we met z’n allen ten gehore gaan brengen.
Juf Anneke heeft nog een verrassing maar dat blijft even geheim, ze krijgt hiervoor wel hulp van de groep “ achters”!
Daarna gaan we naar binnen alwaar we in elke groep feestelijke activiteiten hebben. Natuurlijk is de “Heel OBS ter
Borch taartenwedstrijd” hiervan ook een onderdeel! Alle kinderen kunnen op hun favoriete taart stemmen. Een
vakjury gaat proeven!
Komt u kijken?

Nieuwe collega’s
We hebben in het vorige ouderbulletin u al aan een aantal nieuwe collega’s voorgesteld. Vandaag is het de beurt aan
de nieuwe juf in een van de groepen 4. Wij wensen ook juf Annelies een fijne tijd op onze school!
Zij stelt zich hieronder aan u voor!
Ik ben Annelies Noorman, 59 jaar, woon in Haren, getrouwd, twee kinderen.
Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen Stichting Baasis: eerst 10 jaar op De Wissel in Haren, daarna 10
jaar op De Westerburcht in Eelde. Nu dus nieuw op Ter Borch, maar toch voelt het meteen al wat
vertrouwd door bekende gezichten in het team.
Ik werk het liefst in de middenbouw, heb ruime ervaring opgedaan in de groepen 4 en 5 en ben dan
ook heel blij dat ik hier mag werken met groep 4C, samen met duo Tjes.
In mijn vrije tijd doe ik van alles wat: lezen, wandelen, zingen, zwemmen, tuinieren, maar vooral:
fietsen (atb, race, spinnen). Het komt dus ook mooi uit dat ik voor het woon-werkverkeer kan kiezen uit drie mooie
fietsroutes (langs het meer, over de dijk, door de Onlanden). Kortom: een fijne start op obs Ter Borch!

Even laten weten
Bert Wansink, onze directeur, zal nog enige tijd afwezig zijn. Corjan van der Veen blijft in ieder geval nog tot januari
2020 ons team versterken.
Hetzelfde geldt voor juf Gonny, ook zij kan haar werkzaamheden nog niet hervatten. Wij wensen beiden een goed
herstel.
Meester Mello geeft 1 dag (naast juf Lisette) las in groep 6 , hij is echter ook “vaste” invaller op onze school.

Sportdag groepen 3 t/m 8
Deze week kregen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 sport- en spelactiviteiten
aangeboden.
Groepen 3
De gymjuffen Susan en Sylvia organiseerden afgelopen dinsdag voor de kinderen uit
de groepen 3 een heuse atletieksportdag in de sporthal. In de weken voorafgaande
aan de sportdag waren de kinderen al fanatiek aan het oefenen. Tijdens de gymlessen
werden de verschillende onderdelen al aangeboden.
Dit was heel goed terug te zien tijdens de sportdag. Toen
kwam natuurlijk ook het wedstrijdelement bij sommigen om
de hoek kijken! De fietsbanden werden ver weg geslingerd,
er werd hardgelopen. Kinderen konden precies vertellen
wat ze moesten doen en waar ze op gingen letten om een
goede prestatie neer te zetten.
De sfeer tijdens de sportdag was gezellig en sportief. Na de sportdag zijn de diploma’s geschreven die ze allemaal
mee naar huis kregen.
Groepen 4 t/m 8
Gisteren vond de atletieksportdag voor de groepen
4 t/m 8 weer op de atletiekbaan in het Stadspark
plaats. Het weer op deze dag werkte prima mee.
In de ochtend nog een beetje fris maar later op de
dag heerlijke sportweer.
In de ochtend namen de groepen 6, 7 en 8 deel aan
het evenement, in de middag was het de beurt aan de groepen 4 en 5.
De onderdelen van atletiek zevenkamp waren: 60 meter sprint voor de groepen 6 tot en met 8 en 40 meter sprint
voor de groepen 4 en 5. Band slingeren met een ATP-band als voorloper van het discuswerpen, een afstandsloop,
vortexwerpen, hordelopen, kogelstoten en verspringen. Alle afstanden/ tijden werden
bijgehouden op prestatielijsten door ouders.
De leerlingen waren zeer enthousiast en moedigden elkaar
aan! Alle leerlingen kregen een atletiekdiploma met hierop
hun eigen persoonlijke records.
Dank aan allen (ouders, studenten, leerkrachten, juf Loes,
EHBO, juffen Susan en Sylvia) die hebben
meegewerkt om deze dagen tot een succes te
maken!

Het loopt
op rolletjes he?

Wat staat er dit schooljaar op het cultuurmenu?
We kunnen onze kinderen ook dit schooljaar weer een mooi gevarieerd cultuuraanbod presenteren. We geven u
alvast een inkijkje. Allereerst krijgen alle groepen voorstellingen van uit Cultuurmenu Tynaarlo voorgeschoteld.

Cultuurmenu is een kunst- en cultuurprogramma voor leerlingen uit het primair onderwijs (groep 1 tot en met 8). De
leerlingen maken kennis met alle kunstdisciplines in het Cultuurmenu: beeldende kunst, dans, media, theater,
muziek, erfgoed en literatuur. Het Cultuurmenu motiveert en stimuleert kinderen meer te leren over de wereld om
hen heen. Ervaringsgericht leren is het uitgangspunt van de projecten.
Cultuurmenu projecten
De projecten in het Cultuurmenu gaan over een bepaald thema, of passen bij een bepaalde discipline. Tijdens de
projecten worden er kunstenaars in de klas ingezet, is er speciaal lesmateriaal voor de leerkracht
beschikbaar en bezoeken leerlingen een culturele instelling en/of een voorstelling. De projecten vullen
het bestaande cultuuronderwijs op school aan, én sluiten aan bij de kerndoelen voor kunstzinnige
oriëntatie en erfgoed. De projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met vakdocenten uit het netwerk van het ICO
en culturele instellingen.
Onze kleuters gaan bijvoorbeeld deelnemen aan het project “de Muziekmobiel”, de groepen 3 en 4 gaan kijken naar
een voorstelling: “Wolk in de Klas” van Het Houten Huis; de groepen 5 en 6 nemen deel aan het project ”Kreten uit
het verleden”, een interactieve wandeling ( I Phone) door het verleden. Tot slot gaan we met de groepen 7 en 8 naar
de “Grote Olympische Spelshow”.

Schoolorkest wordt schoolband OBS Ter Borch
Sinds twee jaar hebben we een schoolorkest. Samen met muziekschool Ben
Hesselink, maar ook dankzij gelden vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit
(Compenta) kunnen kinderen die al enige tijd een muziekinstrument bespelen,
deel uit maken van het schoolorkest. Met ingang van dit nieuwe schooljaar slaan
we een enigszins nieuwe weg in.
We gaan verder als schoolband, het repertoire wordt gemoderniseerd zodat dit
meer aansluit bij de smaak van kinderen anno 2019! We treden zo nu en dan “spontaan” op!
Binnenkort kunnen kinderen zich weer aanmelden, houdt de mail nauwlettend in de gaten! Trouwens ook zangers
en zangeressen kunnen zich opgeven! De oefensessies vinden onder schooltijd o.l.v. dirigent Tekke plaats.

Hulp in de bieb! (reminder)
We hebben alweer nieuwe aanmeldingen maar we zijn nog steeds op zoek naar een aantal
enthousiaste vrijwilligers die een uurtje (10.30 uur – 11.30 of 8.30 uur- 9.30 uur ) in de schoolbieb
zouden willen werken. U kunt ervoor kiezen om dit elke week te doen maar het kan ook eens in de
twee of drie weken! Het gaat vooral om het innemen en uitlenen, het opruimen van de boeken en
het begeleiden van de kinderen. Zonder uw hulp kunnen de kinderen geen boeken ruilen. Ook
grootouders, buren etc. worden van harte uitgenodigd! Hebt u op de woensdag (1x per 2 weken)
nog tijd? Meldt u dan aan! U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij juf Anneke.

Trash
Op 10 oktober vieren we de landelijke Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs.
Ook een dag die binnen de gemeente Tynaarlo volledig in het teken staat van een duurzame
toekomst voor de gemeente. Onze kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn uitgenodigd voor
een voorstelling voor alle bovenbouwleerlingen van de gemeente Tynaarlo, op donderdag
10 oktober in theater de Kimme in Zuidlaren.
TRASH is een verrassende muzikale interactieve theatervoorstelling waarbij “De
Vuilnismannen” op energieke en ludieke wijze laten zien dat afval en rommel een nieuw leven kunnen krijgen als
volwaardige instrumenten. Centraal staan de thema's zwerfafval, duurzaamheid, samenwerken en muziek.

Agenda:
25 september
26 september
2 t/m 13 okt.
4 oktober
5 oktober
10 oktober
13 oktober
16 oktober
21 t/m 25 okt.

OV vergadering
10 jaar OBS Ter Borch
Kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leraar
Voorstelling groepen 5-8
Vier Mijl Groningen
Margedag gr.1 en 2
Herfstvakantie

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 4 oktober 2019

