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Nog een week te gaan en dan hebben we vakantie. Vorig jaar, zo rondom deze tijd, konden we zelfs onze schaatsen
onderbinden. Zoals het nu lijkt, komen we daar niet aan toe en moeten we het doen met een kunstijsbaan.
Iedereen zal ongetwijfeld de vakantieweek op passende wijze doorbrengen.
De één vertoeft wellicht in een warm oord, de ander leeft zich uit in een
sneeuwlandschap en een derde werkt of brengt zijn dagen gezellig thuis door.
We wensen u alvast fijne dagen!

Nieuws vanuit de directie
In de afgelopen weken is het helaas een paar keer voorgekomen dat we een klas naar huis
moesten sturen. Zelfs vandaag is dat het geval voor een groep 5.
Jammer genoeg hebben deze week de kinderen uit de groepen 3 t/m 5 ook geen gym gehad,
omdat één van de juffen ziek was. Sommige leerkrachten hebben wel spelletjes met de
kinderen in de sporthal gedaan; een enkeling met een gym aantekening en/of bevoegdheid gaf
zelf les.
Juf Farda is met groep 4B naar de Onlanden geweest, waar ze zelfs een uilenbal vonden.
Uitspraak van één van de kinderen: “Komt er ook een uil uit zo’n bal?” Er is nog werk aan de winkel voor de
juf.
Nadere informatie t.a.v. de stakingsdag op 15 maart a.s. is als bijlage toegevoegd. Alle scholen in de Stichting zijn dan
gesloten.

Nieuws van de Oudervereniging
Na een oproep in zowel het ouderbulletin als ook op onze site, mochten we vier
belangstellende ouders verwelkomen! Afgelopen woensdag was er voor hen een
mogelijkheid om alvast even sfeer te proeven.
We geven u een inkijkje in de ov-keuken; allerlei onderwerpen passeerden de revue w.o.:
De penningmeester zal in de eerste week na de voorjaarsvakantie een verzoek voor ouderbijdrage uit laten gaan.
Elke ouder wordt gevraagd (via machtiging of uitnodiging) om een bijdrage van €30,- over te maken. M.b.v. deze
inkomsten kunnen tal van activiteiten worden georganiseerd en bekostigd.
In een volgend ouderbulletin( eind maart) doen we een oproep voor schoolreisbijdragen.
Daarnaast kwam het schoolfeest, dat in de maand mei zal plaatvinden aan de orde.
Het thema staat al vast, we gaan een groot WESTERNfeest organiseren.
Rondom dit thema vinden er allerlei activiteiten plaats.
Er zijn commissies van teamleden en ov leden gevormd, maar als u als ouder geïnteresseerd bent
en graag mee wil doen en denken, dan juichen we dit van harte toe!
We zijn bezig met het uitzoeken en aanschaffen van nieuwe schoolshirts en broekjes
voor onze oudste groepen, die vaak deelnemen aan toernooien. Daarnaast lijkt het ons
ook leuk om ouders de mogelijkheid te bieden om een schoolshirt voor hun kind te
kopen, zodat we meer herkenbaar zijn bij sport- en speldagen en avondvierdaagse.

We willen het u niet onthouden dat we samen met de kinderen van de leerlingenraad
proberen om onze school leuker in te richten. Het heeft even wat voeten in de aarde,
maar we zijn vol vertrouwen dat we eruit komen en iedereen mooie plannen kunnen
voorschotelen. We houden u op de hoogte!

Wat stond er op het Kunstmenu?
De kleuters keken afgelopen vrijdag 1 februari naar de voorstelling ” Lepeltje Lepeltje” van De
Dansers, een Utrechts gezelschap van dansers en muzikanten.
De voorstelling verbeeldde een witte wereld, een podium vol matrassen.
“Als je in slaap valt, dan kom je in een droomwereld en in die wereld kan
van alles gebeuren, niets moet. Als je valt, dan val je lekker zacht en
word je opgevangen door verende kussens”.
De kinderen mochten ook daadwerkelijk meedoen en ervaren hoe dit was. Al met al een zeer
geslaagde voorstelling!

KUNSTMAART 2019 op OBS Ter Borch
We hadden het al aangekondigd in het vorige ouderbulletin, de maand maart staat bol van activiteiten!
In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit geven we cultuur/kunst en muziek
structureel een plaats in ons lesprogramma.
Enerzijds doen we dit m.b.v. het Cultuurmenu van het ICO en Kunst en Cultuur Drenthe,
anderzijds hebben we subsidie (Compenta) mogen ontvangen die ons in de gelegenheid
stelt om meer activiteiten te ontplooien. We kunnen hierdoor vaker contacten met
kunstenaars, musici e.d. zoeken. Door deze samenwerking worden leerkrachten in staat
gesteld om zelf dergelijke projecten te geven als ook technieken en vaardigheden in hun eigen groep toe te passen.
We hebben in de maand maart 2019 voor alle groepen activiteiten gepland die met muziek en kunst hebben te
maken. Tijdens deze weken werken we in de groepen 3 en 8 samen met kunstenaars uit de schoolomgeving.
De overige groepen doen in deze “KUNSTMAART” met de lessen mee (lesbrieven worden aangeboden), maar krijgen
geen begeleiding van een kunstenaar. Zij komen hiervoor het volgend schooljaar (weer) in aanmerking.
In deze maand bieden we ook een project mediawijsheid in de groepen 6 en 7 aan.

Een bord boordenvol met……






Ouderparticipatie: In de groepen 3 lezen ouders wekelijks extra met de kinderen.
Daarnaast geven een aantal ouders een presentatie m.b.t. hun beroep of een ander
interessant onderwerp. Velen helpen wekelijks met hulp in de bieb en helpen mee
met knutselen.
Kinderen uit groepen 7 en 8 helpen kinderen in de groepen 3 en 4 met tutorlezen, de
groepen 8 doen wekelijks leerspelletjes met kinderen uit de onderbouw.
Nieuwe boeken voor in de bibliotheek. In alle groepen mochten de kinderen alvast kennismaken met deze
boeken. Een schot in de roos want onze kinderen lezen over het algemeen erg graag!
De sporthopper is weer mee gegaan. Uw kind kan in de voorjaarsvakantie aan allerlei activiteiten in de
gemeente Tynaarlo deelnemen. U vindt hierover meer in de bijlagen.

Biebhulp gevraagd!
We doen nogmaals een oproep! Op onze school helpen een aantal ouders bij het
uitlenen en innemen van boeken.
Het doel is om kinderen uit de diverse groepen dagelijks de mogelijkheid te bieden om
een boek kunnen lenen.
Onze kinderen lezen graag en het is fijn dat we met behulp van vrijwilligers aan deze
behoefte tegemoet kunnen komen.
Op dit moment hebben we nog een aantal lege plekken. Wie helpt ons uit de brand?
Hieronder zijn de dagen, waarvoor we nog invulling zoeken, groen gekleurd. De gele vakjes geven de vakanties en
margedagen aan. De witte vakjes worden al door biebouders ingevuld.
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Schaken op obs Ter Borch
Vanaf het begin van dit schooljaar geeft Hiddo Zuiderweg schaaklessen in het
technieklokaal. De eerste periode is enkele weken geleden succesvol afgesloten.
Hieronder kunt u het verslag van de schaakmeester lezen:
De schaakcursus op OBS Ter Borch is afgelopen. We zijn 14 x bij elkaar geweest. Vrijwel iedereen heeft een
officieel KNSB-schaakdiploma gekregen, ook nog vier kinderen die vorige week misten vanwege hun
margedag. Zij krijgen het diploma later. Jelte toonde zich de beste gevorderde schaker, bij de beginners was
Tijn de beste. Het duo Jelte/Idjaz met als teamnaam "de oortrekkers" was het sterkste in het slottoernooi.
We willen u er nog even op attenderen dat de schaaklessen niet vanuit school worden geregeld. Wij
bieden de schaakmeester de mogelijkheid (ruimte) om lessen aan kinderen te geven en werken als zodanig
"samen", maar zijn geen betrokkene in dit geheel. Ook kinderen van andere scholen nemen deel aan de
cursus. Uw eerste aanspreekpunt is Hiddo Zuiderweg.
Wist u dat?
Het voor de naschoolse opvang lastig is, als u aan het eind van de dag in de gang op uw kind staat te wachten?
Sommige kleuters dan onrustig worden, omdat ze hun leidster niet goed kunnen vinden?
Wij u nogmaals vragen om in de hal bij het speellokaal of buiten op het grote plein te wachten?
Dit voor ons en de kinderen overzichtelijker is?

Niet vergeten!
Mayke en Floor uit groep 8C komen op 28 februari a.s. op tv! Zij hebben op 14 december aan de Beste Vrienden
Quiz deelgenomen! We zijn reuze benieuwd hoe ze het hebben gedaan, de meiden houden hun kaken stijf op elkaar.
De uitzending is op 28 februari a.s. op NPO 1 om 17.10 uur! Allemaal kijken!

Agenda:
15 februari
11 t/m 14 februari
18 t/m 22 februari
25-02 t/m 01-03
6 maart
8 maart
15 maart

Margedag voor de groepen 1 t/m 8
Eerste week contactavonden
Voorjaarsvakantie
Tweede week contactavonden
MR-vergadering
Rapporten mee
Stakingsdag onderwijs

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 8 maart 2019

