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Het is officieel lente op de kalender, op 20 maart stond de zon om 11.07 uur recht boven de evenaar en konden we
het voorjaar officieel inluiden. Op school merken we het vooral aan de vele voorjaarswerkjes
die we in de klaslokalen zien hangen, de liedjes die er gezongen worden en het fijn buiten
kunnen spelen. De eerste korte broeken zijn trouwens al gesignaleerd!
Tussen alle coronamaatregelen door gaat ook de natuur gewoon haar gang. De narcissen,
krokussen maken er weer een bont kleurenpalet van, vogels doen hun uiterste best om
elkaar te imponeren, bouwen nesten en het eerste kievitsei is alweer gevonden.
Laten we er vooral even van genieten, op naar zonnige Paasdagen! We wensen u veel leesplezier!

Nieuws van de directie
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat er steeds meer kinderen, leerkrachten en ouders zich hebben
moeten laten testen. Het betekende in veel gevallen dat je dan sowieso een dag thuis moest blijven, dat er soms
geen invalkrachten te vinden waren en dat we gedwongen werden om ouders te vragen zelf opvang voor hun kind te
regelen. Gelukkig kunnen we ook concluderen dat de beslisboom goed wordt gebruikt om te bepalen of een kind
naar school mag komen en er hebben zich op dit moment nog geen besmettingen voorgedaan bij onze teamleden en
kinderen. We lezen in de media echter dat de besmettingen oplopen, zowel landelijk als in onze omgeving. Een
vervelende situatie voor alle betrokkenen. Desalniettemin denken we in mogelijkheden en dat heeft al geresulteerd
in een vorm van hybride onderwijs die we aan het uittesten zijn; kinderen die enkele dagen niet naar school kunnen
komen proberen we via Teams de lessen te laten volgen! De situatie waarin we verkeren zorgt ervoor dat we blijven
inzetten t.a.v. goede hygiëne en het naleven van de maatregelen.
Kijken we iets verder richting het einde van het schooljaar, dan kunnen we nog geen toezeggingen doen over het
laten doorgaan van bv. de schoolreizen. Er is overleg met de oudervereniging t.a.v. het innen van de
schoolreisgelden en we komen hier nog op terug. Groep 8 gaat al wél aan de slag met de voorbereidingen van de
musical, op een later tijdstip gaan we beslissen of er publiek bij mag zijn of dat er gefilmd gaat worden.
Het liefst zouden we aan het eind van het schooljaar ook nog een leuke afsluiting willen organiseren voor alle
kinderen en ouders. We staan in nauw contact met de oudervereniging en we denken na over de mogelijkheden,
maar zijn steeds afhankelijk van de dan geldende maatregelen. We houden u op de hoogte.
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Gymlessen en corona
Nog steeds kunnen we slechts een keer per week gebruik maken van de sporthal. Nu het weer stabieler wordt, zien
de gymdocenten mogelijkheden om ook gymlessen buiten te geven. De juffen Sylvia en Angela en de meesters Rik
en Matisse passen gymlessen zo aan dat kinderen ook buiten in beweging kunnen zijn. Iets waar we met z’n allen blij
van worden!

Gewijzigde data oudergesprekken (reminder)
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd m.b.t. de data voor de oudergesprekken. We moeten echter een
kleine wijziging doorvoeren.
De oudergesprekken vinden in week 15 en 16 plaats. Het rapport zal op vrijdag 23 april mee naar huis gaan!

Wat staat er de komende tijd op het kunst en cultuurmenu?
(met in achtneming van de coronamaatregelen)
De kleine kunstenaar in de groepen 1 en 2

We vinden het belangrijk dat onze kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Onder leiding van
het ICO uit Assen is er een jaarprogramma samengesteld. Het was de bedoeling dat de kinderen een
bezoek aan museum De Buitenplaats zouden brengen.
Jammer genoeg kan dit niet, maar de kunstenaar heeft voor een
aangepast programma in de groepen gezorgd. Doel van deze lessen is
dat kleuters samen met de kunstenaar gerichter leren kijken naar kunst.
Tijdens de les leren ze hun creativiteit aan te spreken, leren ze te
kijken/luisteren naar. Ook praten over hun eigen werk en dat van hun groepsgenootjes is hiervan een
onderdeel. Deze keer is het thema: Dieren Mix Match
Toneelpuzzels in de groepen 3 en 4
In de maand april staat in de groepen 3 en 4 het project “Toneelpuzzels” centraal.
Dit is een dramaproject voor het basisonderwijs. Met puzzelstukken kan steeds een
nieuw verhaal worden gemaakt en gespeeld. Het project sluit aan bij het leerplankader
‘Kunstzinnige oriëntatie - drama’ van SLO.
Een vakdocent theater/drama geeft driemaal een gastles in het speellokaal. In de les
wordt een puzzel gelegd. De associaties van de leerlingen bij de drie spelelementen worden verwerkt in een verhaal.
Dit verhaal wordt vervolgens gespeeld. De leerlingen worden hierbij uitgedaagd hun verbeelding om te zetten in
spel. Daarnaast zijn er lesbrieven voor de groepsleerkracht met korte opdrachten die ingepast kunnen worden in het
dagprogramma. Door de opdrachten raken de leerlingen vertrouwd met de puzzelstukken en attributen. De
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leerlingen krijgen inzicht in hoe ze met de materialen in een tweetal of een klein groepje zelfstandig een
improvisatiespel kunnen spelen.
Nieuw: obs Ter Borch heeft een eigen Instagrampagina
Wist u dit al? Sinds drie weken heeft onze school een eigen Instagrampagina: u vindt ons via
obs_ter_borch_eelderwolde. Wanneer u ons volgt krijgt u met enige regelmaat leuke foto’s en sfeerimpressies te
zien. Leuk voor de verbinding tussen ouders, (oud) leerlingen en school.
We houden uiteraard rekening met de AVG.
Kangoeroewedstrijd
Sinds 1991 wordt in Europa jaarlijks in maart een reken-wiskundewedstrijd gehouden,
de Kangoeroewedstrijd, voor leerlingen van 8 tot 18 jaar. De wedstrijd is afkomstig uit
Australië (vandaar de naam). Vanwege het grote succes is de wedstrijd door Frankrijk
overgenomen en vanuit dat land over Europa verspreid. De kinderen uit de Indigo
groep hebben hieraan o.l.v. juf Jikke deelgenomen.
We zijn benieuwd hoe ze het er af hebben gebracht. We houden u op de hoogte!
De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat
wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op
zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad
die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht.
De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk
nooit eerder gezien heeft. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de
basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school. De moeilijkheid loopt op
van eenvoudig tot behoorlijk pittig. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID,
wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.

De grote Rekendag: Op rekenreis!
Deze week hebben we meegedaan aan de landelijke Grote Rekendag.
Op woensdag 24 maart gingen de kinderen op reis. Wat kwam hier allemaal bij
kijken? Het plannen, het op tijd zijn, het weten waar je heen moet, het kunnen
rekenen met een vreemde geldsoort, het bijhouden van je uitgaven, het kunnen
lezen van een dienstregeling en een plattegrond waren activiteiten waaraan de
kinderen gewerkt hebben.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 maakten een grote rekenreis met de bus. Ze stopten in
verschillende landen, zoals in België met de patatzakken, In England met Engelse drop en in Italië
met pizza’s.
Het avontuur in de groepen 3 en 4 stond in het teken van de wonderbaarlijke rekenreis van Ieke en
Pol. Met verschillende vervoersmiddelen kwamen de kinderen op nieuwe plekken.
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De kinderen uit de groepen 5 en 6 zijn op reis geweest met Fadoua en Max, die een landkaart
vonden en tijdens hun reis op verschillende plekken kwamen.
Tenslotte namen de kinderen uit de groepen 7 en 8 deel aan een
speurtocht die Emile voor zijn vriendin Camilla had uitgezet.
Een beeldverhaal, waarbij ze kennis maakten met het gebruik van
wiskunde in reisinformatie.

Paasviering
Op donderdag 1 april zullen we een Paasactiviteit in de klas organiseren. De kinderen
krijgen dan ook iets lekkers van de Oudervereniging. We kijken uit naar een gezellige
dag. Wat volgt is een lang Paasweekend, gevolgd door een margedag. Op deze dag gaan de teamleden aan de slag
met het maken van analyses, groepsbesprekingen en het voorbereiden van de rapportages.
Vooraankondiging oudertevredenheidsonderzoek
Als school vinden we het belangrijk dat u als ouder kunt aangeven in welke mate u tevreden bent over verschillende
onderwerpen. Halverwege april krijgt u daarom de gelegenheid om een korte vragenlijst in te vullen, u ontvangt dit
per mail. De uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek worden eerst intern besproken en waar dat nodig is
meegenomen als actiepunten in het nieuwe schooljaarplan. Ook zullen de uitkomsten gepubliceerd worden op
‘Scholen op de kaart’.
De agenda:
1 april
2 april
4-5 april
6 april
12 t/m 22 april
20-21 april
23 april
27 april

Paasactiviteit(en) in de groep
Goede Vrijdag
Pasen
Margedag voor de groepen 1-8
Oudergesprekken
CITO Eindtoets groep 8
Rapport mee naar huis
Koningsdag

Paasgedichtje
Pasen is leuk
Pasen is fijn
Omdat we bij elkaar kunnen zijn
Eitjes zoeken achter in de tuin
Liggen in de warme zon, dan word je lekker bruin
Lekker eieren verven bij het ontbijtje
Dat wordt vast een lekker maaltijdje
Geniet van de paar dagen,
Dan gaat je Pasen vast wel slagen.
Valeriya Friederich, groep 5C
Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 16 april 2021
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