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We hebben er alweer acht weken school opzitten! De herfst doet zeker haar intrede, kijk alleen maar naar de
prachtige herfstkleuren die nu volop naar voren komen.
En wat is er dan fijner voor kinderen om dan vrij te zijn! Lekker naar buiten of heerlijk de
hele dag in je pyjama op de bank hangen.
Voor u ligt een nieuw ouderbulletin,via een link komt deze naar u toe!
We wensen alvast een fijn weekend en een prettige herfstvakantie!

Nieuws van de directie
Het schooljaar is nog maar net begonnen en dan lopen we aan tegen het feit dat er
vandaag geen inval is voor een van onze groepen 5. Laten we hopen dat het geen
voorbode is…
Landelijke onderwijsstaking 6 november 2019

We willen u er alvast op attenderen dat de school op woensdag 6 november gesloten is. Na de herfstvakantie
ontvangt u hierover nadere informatie.

Mijmeringen……..

Ter Borch vierde haar 10 jarig bestaan. Het was een feestelijke dag met veel taarten, vooral véél
taarten en op het schoolplein was het gezellig met kinderen in nieuwe school t- shirts en veel
gezang. Kinderen, ouders en teamleden maakten er met elkaar een heel feestelijke dag van. Dolle
pret en terecht! OBS Ter Borch is een fijne school en daar mogen we met elkaar trots op zijn.

Op een afstandje (thuis) volg ik de gebeurtenissen op school. Al geruime tijd ben ik afwezig en
heeft meester Corjan haast geruisloos de leiding van de school, samen met juf Anneke, op zich
genomen. Alles gaat gewoon door en de onrust in onderwijsland lijkt de school voorbij te gaan. Wat dat betreft,
verkeren we in een luxe positie. Zeker als je het vergelijkt met de situatie in andere delen van het land.
De feestelijke dag ging voorbij en de daarop volgende dag stopte er een busje voor m’n huis,
terwijl ik buiten bezig was. Zeker iemand die de weg komt vragen, dacht ik. Een jonge vent stapte
uit en vroeg of ik meneer Wansink was. Enigszins verbaasd keek ik hem aan. Hoe kon hij nou mijn
naam weten?
Toen ik z’n vraag bevestigend beantwoordde, schoof hij de deur van z’n bus open en er kwam een
mooi verpakte bos bloemen te voorschijn. “Deze zijn voor u”, zei hij. Verbouwereerd en wat onhandig mompelde ik
een bedankje en voordat ik het bijgevoegde kaartje had kunnen lezen, reed hij al weer weg.
Wie zou mij nu een bos bloemengeven? Het was toch nog geen Valentijnsdag of zoiets? Had ik iets
gemist? Dan las ik op het kaartje: Meester Bert, In deze week van het 10 jarig bestaan van onze school,
sturen we jou een bloemengroet! Kinderen, ouders, docenten, MR en OV OBS Ter Borch.
Ik werd er stil van en zette de bloemen binnen in een glazen vaas. Wat een rijkdom en wat mooi, dat ik heb mogen
delen in het prachtige feest. Iedereen heel hartelijk dank en graag tot ziens
Hartelijke groet, Bert Wansink

Lesbos in de winter
Sabine Burkink, een van onze ouders, is samen met een groep vrijwilligers, tien dagen in een
vluchtelingenkamp op het eiland Lesbos geweest.
Ze hebben er hulp geboden aan mensen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten
leven.
We plaatsen als bijlage bij dit ouderbulletin een flyer. Voor een ieder die een steentje wil en
kan bijdragen.

Algemene Leden Vergadering (reminder)
Op woensdag 30 oktober 2019 zal de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging (OV) plaats vinden. De
OV zal verslag doen van de gehouden activiteiten en de jaarrekening /begroting presenteren. Aanvang: 20.00 uur.
Ook de Medezeggenschapsraad zal aanwezig zijn en hun jaarverslag toelichten.
Aanmelden kan tot vandaag 18 oktober. Via ov.terborch@stichtingbaasis.nl dan
zullen wij u de stukken doen toekomen. Met vriendelijke groet, Lieneke de Zeeuw
en Freddie Kootstra (voorzitters), namens OV en MR

Vacature MR
Binnen de MR is er een vacature voor ouders/verzorgers omdat de 3-jaarstermijn van
MR-lid Donna van Heukelem-Kock afloopt.
Als u graag meedenkt over de ontwikkelingen van de school en graag verantwoordelijkheid
neemt om hierin een stem te hebben namens de ouders en de kinderen, geef u dan op als
kandidaat. Doen!
U kunt zich hiervoor als ouder/verzorger aanmelden. Het is een boeiende periode om als MR-lid betrokken te zijn bij
de school. De thema’s zijn zeer divers. Zo worden onderwerpen als samenwerking met de directie, de kwaliteit
van het onderwijs, de ontwikkeling van leerlingaantallen, huisvesting, de verkeerssituatie, formatieplan en
groepsindeling e.d. besproken.
Als u graag meedenkt over de ontwikkelingen rondom de school en graag verantwoordelijkheid
neemt om hierin een stem te hebben namens de ouders en de kinderen, geef u dan op als
kandidaat. Doen!
U kunt zich aanmelden tot 15 november 2019. Dit kan via een email aan: mr.terborch@stichtingbaasis.nl. Indien er
meerdere kandidaten zijn zullen er MR-verkiezingen worden uitgeschreven.

Ouderavond Kanjermethode
Op 4 november a.s. wordt er een ouderavond voor vooral nieuwe ouders georganiseerd, maar ook ouders
die de vorige keer niet in de gelegenheid waren om te komen, zijn van
harte welkom!
Nog even uw geheugen opfrissen?
Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die
problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of
ouders. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten,
conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te
verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen.

Wat staat er op het Cultuurmenu?
De kinderen uit de groepen 5 en 6 nemen vanaf september deel aan het project: Kreten uit het verleden’. Dit project
is specifiek voor de gemeente Tynaarlo gemaakt.
Beeldend kunstenaar Johannes de Vries is al in de groepen 5 op bezoek geweest. Hij laat in twee gastlessen
beeldende vorming leerlingen elk een middeleeuws huis en/of boerderijtje maken. Al deze huisjes vormen de
bouwstenen voor een dorp. Het middeleeuwse dorp wordt in de klas gemaakt; de huizen krijgen een plek rond de
Brink en de Dobbe.
Het project is opgebouwd rond twee leerlingen, Fije en Dirck. Ze leven in de
Middeleeuwen en het verhaal speelt zich af in Vries, Zuidlaren of Eelde. Fije is een rijk
meisje. Omdat ze onderwijs heeft gekregen kan ze lezen en schrijven. Dirck is een
boerenzoon.
In die tijd kon bijna niemand lezen en schrijven en de twee zijn bang
dat in de toekomst niemand meer weet hoe hun leven eruit heeft gezien. In het dagboekje
vertellen Dirck en Fije over hun leven tijdens de middeleeuwen, het is een noodkreet uit het
verleden.
Het project gaat daarna verder, onder begeleiding van het Drents Archief lopen de kinderen een iPhone route vanuit
de Dorpskerk in Eelde. De kinderen komen op deze manier in aanraking met de oudste sporen van het verleden van
Tynaarlo. Daarna volgde de verwerking op school.

Voorleeskampioenschap groepen 7 en 8
Deze week waren in alle groepen 7 en 8 de voorrondes voor het jaarlijkse voorleeskampioenschap. Uit de
verschillende groepen kwamen de volgende leerlingen als winnaar naar voren: Vera de Wreede uit 7A,Maartje
Schepers uit 7B, Rahul Gambhirsing uit 7C, Jasmijn de Bruin uit 8A, Armin van Dijk uit 8B en Liza Vondeling uit groep
8C. Vanmorgen kwamen de leeskampioenen uit de groepen bij elkaar in het speellokaal waarbij ze het tegen elkaar
opnamen.
Alle overige leerlingen van de groepen 7 t/m 8 luisterden ademloos naar de
verschillende verhalen.
Uiteindelijk kan er maar één leerling namens school worden
afgevaardigd naar het gemeentelijke kampioenschap.
Jasmijn uit groep 8A was de gelukkige!
Het door haar voorgelezen fragment uit het boek
“De reuzenperzik” van Roald Dahl kreeg uiteindelijk de voorkeur van de jury.
We wensen Jasmijn veel succes!

De 4 Mijl van Groningen
Afgelopen zondag was het dan zover! Ongeveer 60 kinderen stonden samen met enkele leerkrachten en ouders te
trappelen van ongeduld! Ze wilden dolgraag de 4 mijl van Groningen lopen!
We hebben het geweten, het werd een hele happening en iedereen liet zich, in de nieuwe
schoolshirts, van zijn/haar beste kant zien.
Zelfs de zon, die zich de hele week niet echt had laten zien, deed in de middag volop mee.
Zo konden alle kinderen met hun begeleiders de finish bereiken en natuurlijk een medaille in
ontvangst nemen! Iedereen kreeg bovendien nog een vaantje, juf Lies, juf Susan en Annemiek
verzorgden dit namens de school. Meester Harko, juf Manon en een aantal ouders die meeliepen
maakten er een mooie sportieve happening van! We willen natuurlijk ook alle andere kinderen en
hun ouders, die ook in de 4 mijl meeliepen, feliciteren met hun geweldige prestatie!

Handbaltoernooi voor de groepen 8
Afgelopen woensdag werd een handbaltoernooi voor alle scholen in Eelde
georganiseerd. De kinderen uit de hoogste groepen deden
hieraan mee. Tijdens deze morgen werden er wedstrijden
tegen andere scholen gespeeld. Twee meisjes teams
gingen met een prijs terug naar school!

Wist u dat?
Er weer een lampionnententoonstelling is op donderdag 7 november? U van harte welkom bent
om tussen 17.00-18.00 uur om al die mooie kunstwerken te komen bewonderen!
U op 11 november een tweede kans krijgt, er dan weer veel kinderen langs de deuren gaan?

Agenda:
21 t/m 25 okt.
4 november
11 november
11 november

Herfstvakantie
Ouderavond Kanjermethode
Margedag 1-8 studiedag team
Lichtjesavond

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 8 november 2019

