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Sinterklaas is weer in ons land!
In dit ouderbulletin is het gehalte “Sint-nieuws” dan ook behoorlijk hoog!
We merken het aan de kinderen, alles gaat net even iets anders dan in de weken hiervoor.
Pietjes lopen door de school, je hoort Sinterklaasliedjes, er wordt Pietengym gedaan en het
Sinterklaasjournaal wordt nauwlettend gevolgd. Laten we vooral de werkgroep “versieren” en
Bodil voor de prachtige tekeningen niet vergeten! Het is weer erg gezellig in de school!
Gisteren werden we zelfs met een bezoek van een verliefde Piet
vereerd! Het lijkt alsof een van onze juffen bij deze Piet favoriet is!
Hij laat dit op allerlei manieren blijken, er hangen grote harten met “Rozen zijn rood, de
lucht is blauw, lieve juf ik hou van jou”, maar ook is er een hartenspoor naar de groep
van juf Suzan gemaakt.
Wat dit allemaal te betekenen heeft? De kinderen en de leerkrachten zitten helemaal in het verhaal en zijn
natuurlijk super benieuwd hoe dit gaat aflopen. De kinderen uit groep 1/ 2 C hebben alvast gisteren pepernoten
gebakken in de vorm van hartjes!
Verderop in dit ouderbulletin leest u er meer over………

Nieuws van de directie
Afgelopen maandag heeft u een brief namens meester Bert ontvangen, waarin hij u mededeelt dat hij
stopt met zijn werkzaamheden als directeur van OBS Ter Borch.
Dat vinden wij heel jammer, maar het is ook een begrijpelijke keuze.
Een gevolg hiervan is dat er over niet al te lange tijd een procedure voor het aanstellen een nieuwe
directeur zal worden opgestart. Zodra we meer weten informeren we u hierover.
Sinds deze week mogen we juf Linda van der Linden als onze nieuwe
onderwijsassistent verwelkomen.
Zij gaat zowel kinderen individueel als ook groepjes kinderen in en buiten
verschillende klassen begeleiden c.q. ondersteunen. Juf Linda werkt op de
maandag, dinsdag en de woensdag.
Binnenkort hopen we ook nog een onderwijsassistent voor de donderdag en de vrijdag in te kunnen zetten.

Unihockey toernooi voor de groepen 5 en 6
Op woensdag 13 november a.s. deden de kinderen uit de groepen 5 en 6 mee aan het
jaarlijkse unihockeytoernooi in de sporthal “de Marsch” in Eelde-Paterswolde.
Gedurende de ochtend streden teams van IKC De Westerburcht, CKC De Rietzanger, IKC
De Veenvlinder en OBS ter Borch Eelde tegen elkaar.
Speciale aandacht voor de kinderen uit groep 5A, zij hebben maar liefst 5 bekers
gewonnen! Wat een toppers!

Margemiddag op 5 december
Alle kinderen zijn donderdag 5 december om 12.00 uur vrij!

Sinterklaas komt op OBS Ter Borch
Sinterklaas brengt op woensdag 5 december een bezoek aan onze school!
Zoals ieder jaar weer de vraag hoe hij bij onze school aankomt: te voet, te paard, in de auto, op de fiets? We
wachten het maar af.

Hieronder alvast belangrijke informatie voor iedereen!
Alle kinderen, ouder(s)/verzorger(s) worden in ieder geval om 8.15 uur op het grote
plein verwacht! De kinderen kunnen tot die tijd hun fietsen in de rekken zetten. De
wegwijspieten helpen de kinderen hier een handje bij.
We willen u vragen om:
- zoveel mogelijk lopend en/of op de fiets te komen;
- écht niet later dan 8.20 uur uw auto op de parkeerplaats te parkeren;
- vanaf daar naar het grote plein te gaan;
We vragen u dus buiten om naar het grote plein te lopen en niet zoals u gewend bent door de (gang in de )
school!!
- na 8.15 uur niet meer via het “olifantenpaadje” te lopen i.v.m. het Sintfeest op CKC de Rietzanger.
- een alternatieve route door de wijk te zoeken.
De meesters en juffen staan vanaf 8.15 uur op het plein en vangen de kinderen op.
Alle kinderen gaan zonder ouders/ verzorgers bij hun eigen groep en leerkracht(en) staan. De groepen 1-4 staan
zoveel mogelijk in de buurt van het podium. We bespreken het een en ander ook met de kinderen, zodat ook zij
weten wat er van hen wordt verwacht.
Het wordt een pleinfeest voor onze kinderen.
We vragen u als ouders/verzorgers om op de achtergrond te blijven. We
hebben een lint over het plein gehangen waarachter ruimte voor volwassenen
is.
Wilt u bij uw kind blijven? Gaat u dan gerust samen mét uw kind(eren) achter het lint staan. Op deze wijze creëren
we ook ruimte voor de Sint als hij aankomt.
Na het pleinfeestje gaan de kinderen groep voor groep (eerst de groepen 8 dan 7, 6, 5
daarna de kinderen uit de groepen 3 en 4) de school in.
De groepen 1 en 2 gaan als laatste naar binnen; indien mogelijk alleen met hun juffen,
maar we kunnen het ons voorstellen dat het voor sommige
kleuters erg spannend is om zonder ouders te gaan. Wilt u dan wel rekening met de
kinderen houden en zoveel mogelijk op de achtergrond blijven?
De kinderen verwelkomen de Sint en zijn Pieten met de voor iedereen bekende liedjes.
Zingt u gerust mee! Tijdens het “wachtmoment” klinken er sfeer verhogende liedjes.
Een tip om alvast in te oefenen: “En ik spring, spring, spring als een pepernoot”
(www.youtube.com)

Alvast dank voor uw medewerking en begrip voor de logistieke regels en afspraken. We wensen iedereen natuurlijk
een fijne dag en een gezellige Sinterklaasavond(weekend)!
Wist u dat?
 Onze schoolband met de eerste repetities zijn begonnen? We in het voorjaar ook
weer een voorspeelavond organiseren?
 Er helaas toch regelmatig fietsen in de rekken worden vernield? We hierover met de
kinderen in alle groepen in gesprek gaan, maar het ook fijn zou zijn dat u er thuis
aandacht aan besteedt.
We extra toezien tijdens de pauzes en tussen de middag
dat er geen kinderen bij de rekken spelen?
We helaas buiten schooltijd dit niet kunnen doen.
 Er dit jaar nog 1 ouderbulletin uitkomt?

Agenda:
5 december
5 december
19 december
19 december
20 december
23 dec.-3 jan.

Sinterklaas op OBS Ter Borch
Margemiddag voor de groepen 1-8
Kerstdiner in alle groepen
Margemiddag voor de groepen 1-4 i.v.m. kerstdiner
Margemiddag voor de groepen 5-8
Kerstvakantie

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 13 december 2019

