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Nieuws van de directie
De kinderen krijgen sinds twee weken weer fysiek les.
Het had wel even wat voeten in aarde, een dag sneeuwvrij een andere dag code rood
i.v.m. gladheid. Geen school, geen opvang, het was niet de beste start na zoveel
weken.
En dan al de maatregelen waarmee we rekening moesten houden. Hoe kun je
kinderen en leerkrachten tegen het virus beschermen? Waar en wanneer creëer je voldoende ruimte? Moet je een
continue rooster hanteren, halve klassen laten komen? Moet je wel TSO doen? Welke risico's nemen we? Al deze
zaken zijn keer op keer de revue gepasseerd. Elke keuze, ieder besluit is aanvechtbaar maar we
zijn vanuit "gezond verstand” weer aan de slag gegaan.
En dan zie je toch lachende gezichten, kinderen en leerkrachten die blij zijn om elkaar weer te
ontmoeten, die het fijn vinden om weer in de klas te zitten en als vanouds weer dingen op de
vertrouwde manier aangeboden te krijgen. Met andere woorden leren
is gewoon leuk!
Ook ouders, die blij zijn om weer meer hun eigen gang te kunnen gaan. Eigenlijk jammer dat
we nu vakantie hebben. Of is het juist fijn om even bij te komen?

Afscheid van meester Corjan
We hebben u in vorige nieuwsbrieven al geïnformeerd over het feit dat Corjan van der Veen ons na bijna twee jaar
gaat verlaten.
Zijn interim-periode duurde vanwege coronaperikelen langer dan voorzien. We kijken met voldoening en waardering
terug op deze periode. Zijn vakmanschap, maar ook betrokkenheid bij het onderwijs, de kinderen en het team was
groot. Hiervoor zijn we hem zeer erkentelijk.
Deze week nemen we afscheid van Corjan die het roer gaat overgeven
aan Tjibbe Jan Werksma.
Hij zal na de voorjaarsvakantie op OBS ter Borch starten.
We wensen beiden alle goeds voor de toekomst!
Hieronder een persoonlijk woord van meester Corjan aan u:
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Na een periode van bijna 2 jaar heb ik mijn interim opdracht bij OBS Ter Borch afgerond. Het was een periode om
niet snel te vergeten. Voor mij zal de COVID-19 periode altijd gelinkt zijn aan OBS Ter Borch in Eelderwolde. Het
sluiten, openstellen, opvang organiseren voor ruim 100 leerlingen per dag zal ik mij lang heugen. Daarnaast heb ik
van dichtbij mogen meemaken hoe een team zich kan ontwikkelen. Daar waar de eerste lock-down de zoektocht in
ICT-land een moeilijke was, hebben de leerkrachten bewezen dat je nooit te oud bent om te leren. De tweede lockdown heeft het team aan de kinderen volwaardig onderwijs gegeven binnen het toelaatbare van onderwijs op
afstand. Ondanks de pandemie hebben we gezamenlijk een aantal mooie stappen gezet om de basis klaar te maken
voor de nieuwe directeur.

OBS Ter Borch heeft met de heer Tjibbe Jan Werksma een directeur gevonden die de school verder gaat helpen in de
ontwikkeling. Voor mij persoonlijk een cirkel die rond is, omdat ik Tjibbe Jan als P&O beleidsmedewerker van
Westerwijs de kans heb gegeven om zich te ontwikkelen als directeur. Een decennium later mag ik hem vol trots de
sleutel doorgeven van deze prachtige school. Ik heb er alle vertrouwen in dat OBS Ter Borch een mooie
doorontwikkeling zal maken.
Ik wens het de kinderen, het team en de ouders van OBS Ter Borch heel veel succes toe de komende jaren.
Hartelijke groet
Corjan van der Veen

De CITO periode op OBS Ter Borch
We hebben t.a.v. de eerste Cito periode, die normaliter plaats vindt in de maanden januari en februari, aanpassingen
moeten doen. De kinderen hebben zolang “goed” onderwijs gemist dat het irreëel zou zijn om in de afgelopen twee
weken getoetst te worden.
We hebben besloten dat we vanaf 8 maart beginnen met het afnemen van toetsen voor rekenen,
technisch- en begrijpend lezen, spelling.
Aan de hand van de resultaten kijken we voor ieder kind wat de stand van zaken is (signaleren).
Vervolgens kunnen we dan beoordelen of en welke extra ondersteuning we moeten bieden maar
ook waar we ons de komende maanden op gaan richten. Tijdens de oudergesprekken wordt met u
als ouders de ontwikkeling van uw kind(eren) besproken. En dan gaat het niet alleen over de cognitieve
ontwikkeling, kinderen hebben ten tijde van de lock-down heel veel vaardigheden verder ontwikkeld. En al deze
verworvenheden heb je nodig in het leven!
Hieronder een nadere toelichting van onze interne begeleiders:
In verband met de sluiting van alle scholen kon de CITO M periode in (januari en februari)
niet plaatsvinden.
Binnen Stichting Baasis is daarom besloten om deze in maart 2021 plaats te laten vinden.
Voor OBS Ter Borch betekent dit voor de groepen 3 t/m 7 dat de toetsen voor technisch
lezen/spelling/begrijpend lezen en rekenen in de weken 10 en 11 (maandag 8 maart - vrijdag
19 maart 2021) worden afgenomen.
De oudergesprekken zijn gepland in de weken 14 en 15 (dinsdag 6 april - vrijdag 16 april 2021)
Bij de kleuters worden geen CITO toetsen afgenomen. We maken gebruik van ons kleuterregistratiesysteem plus de
bijbehorende observaties. Ook voor de groepen 1 en 2 vinden de oudergesprekken plaats in de weken 14 en 15.
Op 16 april gaat er een rapport mee naar huis.

Ouderbijdrage oudervereniging OBS Ter Borch
De oudervereniging OBS Ter Borch organiseert diverse activiteiten/festiviteiten zoals: het kerstdiner, Sinterklaas, de
Koningsspelen, de Avondvierdaagse, de sportdag enz.Ook zorgt de oudervereniging voor de organisatie van de
klassenouders en vrijwilligers, versiering van de school, speelgoed op het schoolplein en lief en leed. Dit alles wordt
gefinancierd middels de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage 2020/2021 is in de algemene ledenvergadering
vastgesteld op €30,- per leerling. Wij zijn voornemens deze bijdrage te innen via de afgegeven incasso op begin
Maart. Voor diegene die geen incassoformulier hebben ingevuld krijgt een verzoek voor betaling via de mail.
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging.

Parkeren rondom de school
Zolang de coronamaatregelen blijven gelden, blijven we vasthouden aan de afsluiting van de kiss en ride strook
tussen 8.15-8.30 uur en 14.30-15.00 uur.

Filosoferen over geluk.
In de Indigogroep is afgelopen donderdag gefilosofeerd over geluk. De vraag was: Wanneer ben je gelukkig?
De antwoorden waren divers: spelen met huisdier; lekker eten; als de nieuwe Donald
Duck komt; vakantie; als ik niet hoef te helpen met tafel opruimen; als ik jarig ben.
Bij langer doorpraten kwamen er meer thema's langs: als ik iets goed heb gedaan;
spelen met vrienden; wanneer ik iemand weerzie, die ik lang niet gezien heb; als je
jezelf gelukkig vindt; van gedachten kun je ook gelukkig worden; als je aan iets leuks
denkt.
Ook een vraag was: Als je helemaal niets hebt, kun je dan gelukkig zijn?
De meningen verschilden eerst nogal (Kan een dakloze nou wel of niet gelukkig zijn?),
maar door verder te filosoferen en goed naar elkaar te luistern, kwamen we op wat gemeenschappelijke conclusies:
Je kunt wel een tijdje gelukkig zijn met helemaal niets, maar je hebt wel eten
en drinken nodig. En je hebt je familie nodig, je vrienden, mensen om je heen!
Er is altijd wel iemand, die aardig is, daar kun je gelukkig van worden. En als je
alles al hebt wat je wilt, heb je geen doel om voor te sparen, dus heel veel
spullen hebben maakt ook niet gelukkig.
Trouwens, je kunt niet helemaal niets hebben, want je hebt altijd wel iets, je
leven, je gedachten, je gevoelens.

En kun je gelukkig zijn zonder speelgoed? De kinderen dachten wel dat het af en toe wat lastiger zou zijn, maar dat
het wel zou kunnen. Je gaat dan zelf speelgoed maken, bijvoorbeeld met materiaal uit de natuur, water, stenen. En
je gaat dan zelf spelletjes maken. Samen met een ander kun je veel bedenken. En daar word je dan weer gelukkig
van.
De agenda:
22 t/m 26 februari
1 maart
8 t/m 19 maart
6 t/m 15 april
16 april

Voorjaarsvakantie
Start nieuwe directeur Tjibbe Jan Werksma
Toets weken voor de groepen 3 t/m 7
Oudergesprekken
Rapport mee naar huis

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 12 maart 2021

