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Het voorjaar maakt zachtjes aan haar entree. De krokussen, narcissen steken fier hun kopjes boven de grond, de
vogels zijn druk in de weer en laten weer horen dat ze er zijn. Vooral ’s morgens vroeg is het in de Onlanden een
drukte van belang; duizenden ganzen, meeuwen en andersoortige vogels laten van zich horen! Voor u ligt weer een
ouderbulletin. Kijkt u ook vooral zo nu en dan even op onze website voor de meest actuele nieuwtjes! We wensen u
een fijn weekend!

Nieuws vanuit de directie
Het binnenklimaat op OBS Ter Borch is een terugkerend onderwerp van gesprek op onze school.
Het is lastig om de temperatuur in de diverse klaslokalen op een aanvaardbaar niveau te krijgen.
Is het in de ene klas te warm, dan is het in de andere te koud.
De afgelopen jaren is hiervoor regelmatig aandacht gevraagd en is er ook het een en ander
aangepast. Toch werken de verschillende installaties nog niet altijd naar behoren.
Stichting Baasis heeft dit nu opgepakt en laat een adviesrapportage opstellen door een gespecialiseerd
bedrijf. Mochten de uitkomsten zodanig zijn, dat aanpassingen zijn gewenst, dan wordt hiermee naar de
gemeente Tynaarlo gegaan. De gemeente is immers eigenaar van het gebouw. We zijn benieuwd.

Nieuws van de MR






Via deze korte update willen wij alle ouders en verzorgers laten weten welke thema's er momenteel besproken
worden in de MR:
- Formatie en aantal leerlingen per klas
- Protocol ziekte en inval leerkrachten (kort en langdurend)
- Beleid gebruik mobiele telefonie op school
- Juridische structuur inning schoolgelden door oudervereniging en AVG
Deze onderwerpen komen ook op de agenda door vragen van u als ouder/verzorger. Heeft u een vraag of punt
waarvan u graag wilt dat dit wordt besproken op school? Mail ons via: MR.terborch@stichtingbaasis.nl
N.a.v. de vacature voor nieuwe leden i.v.m. het aflopen van de zittingstermijn van Freddie Kootstra hebben zich
geen kandidaten gemeld. Freddie is herbenoemd voor een tweede termijn
Vacature MR:
Rolanda Oostland heeft aangegeven dat zij om medische reden stopt als ouder lid van de MR. Allereerst willen
wij haar bedanken voor haar werk de afgelopen jaren.
Doordat zij stopt als ouder lid van de MR ontstaat er een vacature in de ouder geleding van de MR.
Heeft u interesse om met de leerkrachten, directie en andere ouders mee te denken? Dan is dit uw kans. Als
ouder lid kunt u mee praten over alle belangrijk beslissingen die genomen worden
op school en kunt u ook zelf onderwerpen inbrengen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met:
Laurens Huisman (Ouder) 06-19582264
Freddie Kootstra (Ouder/ Voorzitter) 06-13006035
Heeft u interesse? Mail uiterlijk 5 April 2019 een korte motivatie naar: MR.terborch@stichtingbaasis.nl

Wat staat er op het Kunstmenu?
Wij zingen mee met Drentse Kinderliedties..!
Alle kinderen van de groepen 3 en 4 doen mee met het project “’t Jaor Deur”.
In dit muzikale project maken ze spelenderwijs kennis met het Drents dialect.
Het pakket bestaat uit nieuwe Drentse kinderliedjes die gezongen kunnen worden op allerlei
bijzondere, feestelijke momenten van het jaar. Iedere groep heeft deze mooie, vrolijke bundel
al in zijn bezit en de eerste liedjes worden inmiddels gezongen.
Ondertussen kregen de groepen al bezoek van gastdocenten. Zij lererden liedjes aan in het
Drents! Natuurlijk oefenen de juffen en de kinderen zelf ook flink.
De workshops en het oefenen is ter voorbereiding op een heus “Metzingconcert”.
De kinderen zijn uitgenodigd om het project af te sluiten in de Dorpskerk Eelde, op woensdag 27 maart (10.00 uur
tot 11.00 uur).

Kunstmaart 2019
Klassieke muziek en mediawijsheid zijn de thema’s die deze maand, in het kader van
Cultuureducatie met Kwaliteit, centraal staan.
We hebben in de maand maart 2019 voor alle groepen activiteiten gepland die met
klassieke muziek en kunst hebben te maken. Tijdens deze weken werken we in de groepen 3
en 8 samen met kunstenaars uit de schoolomgeving.
Hieronder de muziekstukken:
Groep 1 en 2: Carnaval der Dieren, Saint Saens
Groep 3: Peter en de wolf, Prokofjev
Groep 4: Het Zwanenmeer, Tsjaikovski
Groep 5: Peer Gynt, Grieg
Groep 6: Die Zauberflöte, Mozart
Groep 7: Schilderijententoonstelling, Moussorgski
Groep 8: Romeo en Julia, Prokofjev
In deze maand bieden we ook het project mediawijsheid in de groepen 6 en 7 aan. Gastdocent Jolien de Lange heeft
al enkele groepen kennis laten maken met de voor-en nadelen van social media. Ze laat kinderen ervaringen delen
en geeft hen informatie, tips en ook inzicht in het gebruik van social media.

Liza Vondeling naar Voorleeswedstrijd gemeente Tynaarlo
De kinderen uit de bovenbouw doen elk jaar mee met de Nationale Voorleeswedstrijd. Hieraan voorafgaand vinden
er allereerst regionale voorrondes plaats.
Liza Vondeling uit groep 7C heeft de voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8 op onze school gewonnen.
De voorleesdagen waren al in de maand oktober van het vorig jaar, maar nu mag Liza namens onze
school meedoen aan de voorleeswedstrijd van de gemeente Tynaarlo op 16 maart a.s.
Zij zal dan evenals een aantal kinderen van andere bassischolen laten zien wat ze kan!
Liza zal opnieuw een stuk gaan voorlezen uit een boek van Harry Potter (deel 1). Als zij dit met net
zoveel vuur en enthousiasme doet als bij ons op school, dan maakt ze vast een goede kans om door
te gaan naar de volgende (Drentse) ronde! We wensen Liza veel succes!

Jochem Roelfsema vierde in de landelijke Bever-wedstrijd
Jochem Roelfsema uit groep 8C heeft op 2 maart meegedaan aan de Beverwedstrijd, een
informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 van de basisschool en klas 1 t/m 6
van het voortgezet onderwijs.
De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica.
Jochem volgt elke donderdag lessen in de Indigogroep en samen met nog enkele leerlingen
deden ze in december o.l.v. juf Jikke mee aan de wedstrijd.
In januari bleek dat Jochem een totaalscore van 145 punten had en hierdoor naar de landelijke finale in Utrecht
doorstroomde. En wat een talent, Jochem behaalde een vierde plaats! Namens ons allemaal gefeliciteerd! Wilt u
meer informatie? Kijk dan even op onze website, Jochem heeft hierop een stukje geschreven!

Samen sparen we de wereld
U heeft een ton, waarin je lege batterijen kunt inzamelen, wellicht wel bij de hoofdingang zien staan. Deze ton wordt
aangeleverd door Stibat. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met de inzameling en recycling van lege batterijen
in Nederland. Ze zijn een non-profitorganisatie, die zich ten doel stellen om lege batterijen niet in het milieu te laten
komen.
Stibat ontwikkelde dit inzamelproject speciaal voor basisscholen.
Het werkt zo: we krijgen voor elke kilo ingezamelde lege batterijen een spaarpunt. De
gespaarde punten kun je weer inwisselen voor een waardebon of donatiecoupon. Met de
waardebon bestel je artikelen. Zoals springtouwen, steps, games, tablets etc.
Met de donatiecoupon kunnen we een donatie doen aan een goed doel. Hoe meer
ingezamelde batterijen, hoe meer punten! Daarnaast biedt men ook een lespakket voor kinderen en leerkrachten
aan. Op de website is er lesmateriaal en interessante informatie te vinden.
We hopen op deze manier een steentje bij te dragen aan een beter milieu én
daarnaast sparen we voor mooie schoolartikelen. Spaart u met ons mee?
Goed om te weten: we krijgen nog een nieuwe inzamelton voor lege batterijen.
De gesorteerde batterijen gaan naar verschillende recyclers in Europa. Zij verpulveren
de batterijen, waarna ze in een vacuümoven gaan op 850°C. Zo winnen we
grondstoffen terug uit de batterijen: waaronder staal, lood, zink en mangaan. Met deze grondstoffen maakt men
nieuwe producten, zoals een kaasschaaf, fiets of pan. Zo krijgt een ingeleverde batterij een tweede leven!
Inzameldozen van Clini Clowns
Verder treft u ook inzameldozen van Clini Clowns aan, we hoeven u hieromtrent geen nadere uitleg te
geven, zo lijkt ons. Voor uw lege cartridges en oude mobiele telefoons kunt U deze dozen gebruiken.
Voor elke cartridge ontvangt men een vergoeding van € 0,40. En voor elke mobieltje ontvangt men €3,Hiermee kan men zieke en gehandicapte kinderen afleiding en plezier bezorgen!

Agenda:
8 maart
15 maart
27 maart

Rapporten mee
Stakingsdag basisonderwijs
Margedag groep 1-8 i.v.m. scholing

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 22 maart 2019

