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Met zonnige Paasdagen in het vooruitzicht, schotelen we u vandaag weer een ouderbulletin voor. We informeren u
omtrent activiteiten, die of reeds hebben plaatsgevonden of nog in het verschiet liggen. Actueel nieuws vindt u
steeds meer op onze website.
We wensen u alvast een fijne Koningsdag! Wist u dat er een vrijmarkt voor kinderen wordt georganiseerd op

zondag 5 mei van 10.00 tot 14.00 uur op de parkeerplaats tussen beide scholen?
Info op de website van bewonersvereniging-terborch.nl.
Onderaan dit ouderbulletin vind u een vooraankondiging voor het WILD WEST FEEST!

Nieuws vanuit de directie
De kiss-and-ride-strook naast de school mag na 9.00 uur als parkeerplaats worden gebruikt. De laatste maanden zien
we echter dat er ’s middags steeds meer auto’s, ruimschoots voor 15.00 uur, gebruik maken van deze parkeerstrook,
maar ook van de stoep. Veel (groot) ouders, staan tegenwoordig al om 14:30 uur in hun auto op de kinderen te
wachten.
We merken dat de kleuters, die op dat moment buiten spelen, uit hun speelritme worden gehaald. Ze
worden er onrustig van en gaan soms al op zoek naar hun wachtende ouders.
We gunnen onze kleuters hun buitenspel en we vragen bij deze uw medewerking en
een vriendelijk verzoek om uw auto bij voorkeur op bijv. de grote parkeerplaats te
zetten.
En als u een kwartiertje (zo rond 14.45 uur) later bij het hek zou willen staan?
De kinderen en de juffen stellen het zeer op prijs!
Het verkeersexamen voor de groepen 7.
U heeft het ondertussen al op de website kunnen lezen.
Afgelopen donderdag namen onze kinderen uit de groepen 7 deel aan het tweede
deel van het landelijk verkeersexamen.
De uitslagen kwam net voor het uitgaan van de school binnen.
Alle kinderen waren geslaagd voor zowel het theoretische als
ook het praktijkgedeelte!
Je mocht bij het laatstgenoemde onderdeel 7 fouten hebben. Zelfs een rotonde linksom
fietsen, over een stoep rijden en geen hand uitsteken, vormden geen beletsel om te slagen, gelukkig maar …..
Onze felicitaties voor de meesters, juffen en kinderen!
CITO Eindtoets
De twee dagen hard werken zitten erop!
In tegenstelling tot het vorig schooljaar moesten de kinderen uit de groepen 8 vier onderdelen per dag
maken. Dat was wel even wennen want voorheen waren de toetsen over drie dagen verdeeld. Toch
zijn we hier flexibel mee omgegaan, vandaag mochten er nog een aantal kinderen hun
toetsen(af)maken. En na gedane arbeid is het goed rusten……meesterschap!

Een terugblik op het Paasontbijt en neut’n schaiten!
Vandaag, op de verjaardag van juf Marion konden alle kinderen bij het Paasontbijt aanschuiven. Op
het menu stonden lekkere bolletjes, bruin- en suikerbrood als ook kaas, worst, hagelslag,
komkommer en tomaatjes.
Alle kinderen en leerkrachten hadden hun best gedaan om er een fijne “paassfeer”
van te maken. Na het ontbijt gingen de groepen beurtelings naar de sporthal om
mee te doen aan het noten schieten.
Veel groepen hebben deze week naar een uitzending van het Klokhuis gekeken, waarin nader
ingegaan op Pasen. Vanuit verschillende invalshoeken kwam het thema aan de orde. Wellicht een
leuk idee om dit (nogmaals)met uw kinderen te bekijken?

Koningsspelletjes voor de groepen 1 t/m 5
Op donderdag 25 april organiseren we voor de groepen 1 t/m 5 Koningsspelletjes in en rondom de school.
De kinderen uit de groepen 7 begeleiden de groepjes.
En bij Koningsspelletjes hoort natuurlijk de kleur ORANJE.

Op vrijdagmiddag 26 april doen de kinderen uit de groepen 5 mee met een vossenjacht in onze schoolwijk!
Het doel van het spel is om ‘vossen’ te vinden en bij die vossen een letter te bemachtigen. Uiteindelijk kan hiermee
een woord worden gemaakt.
De vossen zijn verkleed (thema = Koningsdag) en mogen zich ‘verdekt’ opstellen of zich ergens
verstoppen. Iedere vos heeft één of twee letters om uit te delen aan de groepjes leerlingen.

De kinderen worden opgedeeld in groepjes en hebben maximaal een uur om alle vossen te zoeken. Zodra alle
letters binnen zijn, leggen de kinderen het woord, noteren het woord op de groepskaart en komen terug naar het
grote schoolplein waar ze alles inleveren bij juf.
Waar lopen ze ? In de Tuinwijk en dan in drie straten die in de nabijheid van de school liggen, (Otto Cluivinglaan t/m
de Johan van Welveldelaan) met als grens de Borchsingel aan de westkant en de Terborchlaan aan de oostkant.
Er fietsen een drietal ouders rond om toezicht te houden. Om 14.00 uur klinkt er een bel en komen alle leerlingen
weer naar het schoolplein.

De avond4daagse (reminder)
Dit jaar vindt het wandelevenement plaats op 20, 21, 22 en 23 mei.
Zet de data alvast in uw agenda!
De start is dit jaar wederom bij Zwembad Lemferdinge.
OBS Ter Borch loopt dit jaar mee met de groepen 1 tot en met 8.
De groepen 1 tot en met 5 loopt 5 km; de groepen 6 tot en met 8 loopt 10 km per avond.
Meer info hieromtrent heeft u al via de groepsouders ontvangen.

Schoolreizen en machtigingen.
Vorige week heeft u via de mail een overzicht van de schoolreizen ontvangen. Er zijn wat onduidelijkheden m.b.t.
betaling, we zetten het hieronder nog even voor u op een rijtje.
Hebt u een machtiging afgegeven? Dan hoeft u t.a.v. de schoolreizen vooralsnog nog niets te doen. Op dit moment
int de penningmeester de ouderbijdragen via het machtigingssysteem, daarna zal hij hetzelfde voor de schoolreizen
doen. Ouders die geen machtiging hebben afgegeven krijgen hierover bericht van de penningmeester.

De schoolfotograaf
We gaan dit schooljaar een samenwerking met een nieuw bedrijf aan.
Foto Kruger uit Assen komt op twee verschillende data bij ons op school. We willen de drukte enigszins spreiden en
laten de fotograaf op maandag 13 mei en op donderdag 6 juni komen.
Onder schooltijd worden er geen familiefoto’s meer gemaakt. Wilt u graag dat uw
kinderen wel samen met hun broertjes en zusjes op de foto gaan dan kan dit na schooltijd
van 15.00-16.30 uur. Volgende week ontvangt u via de mail een brief waarin we
specifiekere informatie verstrekken. Noteer alvast de data in uw agenda!

De groepen 8 en Kamp Westerbork
Op dinsdag 22 april a.s. gaan de groepen 8 naar Kamp Westerbork. Samen met hun
leerkrachten en enkele ouders brengen ze een bezoek aan het Herinneringskamp.
Uit ervaring weten we dat dit een indrukwekkende en waardevolle belevenis is voor alle
betrokkenen. Eens te meer realiseren we ons dat vrijheid nog steeds niet een
vanzelfsprekendheid is.

OBS Ter Borch en de dodenherdenking 4 mei
Op zaterdag 4 mei vindt de herdenking bij het Lancastermonument aan de Woltsingel in Eerlderwolde plaats. Samen
met CKC De Rietzanger heeft onze school het monument geadopteerd.
In de midden –en bovenbouw werken we aan het thema Tweede Wereldoorlog. De kinderen van de groepen 7 en 8
hebben deze week ook gedichten over de oorlog gemaakt. Een paar kinderen gaan hun gedicht op 4 mei rond 17:00
uur bij de herdenking bij het Lancastermonument voordragen.
Bij deze herdenking zal burgemeester Marcel Thijssen, van de gemeente
Tynaarlo aanwezig zijn om een korte toespraak te houden en bloemen te
leggen. Er zijn leden van het 4-5 mei comité aanwezig, evenals een
trompettist.
Iedereen is hierbij van harte welkom! Het is bijzonder waardevol en
gedenkwaardig om deze herdenking dichtbij huis met uw kinderen mee te
maken.
Het is de bedoeling dat iedereen rond 16:50 uur aanwezig is, want de plechtigheid begint stipt om 17:00 uur.
Meer informatie: zie website www.4en5mei

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3949/eelderwol
de%2C-lancastermonument
Agenda:
19 april
21-22 april
23 april
29 april t/m 5 mei
4 mei
8 mei
8 mei
10 mei

Goede Vrijdag
Pasen
“De wolf is terug” voorstelling voor de groepen 5 en 6
Meivakantie
Herdenking bij het Lancastermonument
Schoolfotograaf
Schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 8
Moederdag
Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 8 mei 2019

