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Het jaar 2021 was voor iedereen een bijzonder jaar.
We begonnen het jaar met een lockdown en we eindigen er ook mee. Eenieder heeft zo zijn eigen
herinneringen en gevoelens aan deze periode overgehouden. Leuke, spannende, maar ook lastige en
zelfs verdrietige gebeurtenissen maakten dit jaar memorabel.
Deze laatste nieuwsbrief van het jaar is kort en bondig. U wordt nog even bijgepraat m.b.t.
de laatste ontwikkelingen. En we geven u aan de hand van allerlei foto’s een inkijkje in de
school. We hopen dat u samen met kinderen en familieleden een fijne kerstvakantie zult
hebben. We wensen u een mooi en gezond 2022!

Nieuws van de directie
Afgelopen week hebben we als school noodopvang gerealiseerd i.v.m. de schoolsluiting als
gevolg van de landelijke coronamaatregelen. We hebben gemerkt dat u zo goed mogelijk
heeft geprobeerd om zelf voor opvang te zorgen, dank hiervoor. Gemiddeld kwamen er
zo’n 40 kinderen op de lange dagen en zo’n 10 kinderen op woensdag en vrijdag. We
hebben gezellige activiteiten met de kinderen ondernomen; tekenen, knutselen, een spel
spelen, een filmpje kijken, even lekker wandelen door de Onlanden, etc.
Maandag 3 januari wordt bekend gemaakt of de lockdown wordt verlengd en of de scholen
open mogen na de kerstvakantie. Mocht de school gesloten moeten blijven na de
kerstvakantie, dan zullen we wederom noodopvang aanbieden per 10 januari. De opgave zal
dan net als afgelopen week geschieden via een Formsformulier. Dit mailen we u dan op 4
januari. Indien er onderwijs op afstand gegeven zal worden, zullen we dat per dinsdag 11
januari aanbieden, in combinatie met noodopvang. Organisatorisch een hele klus, maar we
nemen de ervaringen van de vorige twee lockdowns mee.
Maandag 10 januari zal eventueel gebruikt worden voor de uitgifte van schoolmaterialen. Afgelopen week hebben
we al enige voorbereidingen getroffen qua planning en organisatie. Hopelijk mogen de kinderen op 10 januari
‘gewoon’ naar school. Even afwachten, dus. Via onze websitepagina ‘coronanieuws en onderwijs op afstand’ vindt u
alle benodigde informatie dat (straks) van belang is. Voor nu een heel fijne vakantie en prettige feestdagen gewenst!

Kerst op OBS Ter Borch
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, hadden we het kerstontbijt en de “foute
truien/gala dag” naar afgelopen vrijdag verplaatst.
Voor de kinderen toch weer een hele belevenis.
En wat waren er prachtige ontbijtdozen!
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Sommige kinderen hadden er ware kunstwerkjes van gemaakt. Bovendien ware de vele verklede kinderen en hun
meesters en juffen mooi uitgedost! Hieronder nog even een korte impressie. Vergeet u ook niet om even op onze
Instagram pagina te kijken?

Thuis met Kerst en Eigenwijs Digitaal
We werken op OBS ter Borch met de muziekmethode Digitaal Eigenwijs. M.i.v. het nieuwe jaar zal er een
naamsverandering plaatsvinden. Een en ader heeft te maken met uitbreiding van het aanbod, zo hadden we al
zingwijs en muziekwijs. Nu gaan we verder met jet complete aanbod EigenwijsNext, waarbij o.a. ook cultuureducatie
in opgenomen is. Hieronder een leuke geste van de maker. Kijkt u vooral even!
Alle scholen gaan helaas tóch nog weer dicht en de kinderen zitten thuis.
Om het thuiszitten wat te verlichten hebben we voor iedereen een prachtig
kerstcadeau; thuis inloggen op EigenwijsNext!
Hoe kun je inloggen? Ga naar mijn.eigenwijsnext.nl
Gebruikersnaam: winter
Wachtwoord: muziekles

De groene 4 mijl (ingezonden)
Graag informeren wij u over het sportevenement De Groene 4 Mijl. Op zondag 30 januari 2022 vindt alweer de 7e
editie plaats in de Onlanden, met als start- en finish locatie de Onlanderij in Eelderwolde.
Deelnemen aan De Groene 4 Mijl kan op verschillende onderdelen, waaronder ook de FamilieRun.
Op dit onderdeel kunnen kinderen met hun ouders (of een andere
volwassene) 6,4 kilometer hardlopen voor en door de natuur! Door de
samenwerking aan te gaan met basisscholen in de omgeving hopen wij
nog meer kinderen te enthousiasmeren en daarmee in beweging te
zetten en een gezonde en actieve levensstijl te bevorderen.
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Bikkels gezocht!
Ben jij een echte bikkel en houd je ervan om actief bezig te zijn?
Dan is de Groene 4 Mijl wat voor jou! Wij zijn vijf studenten van de Hanzehogeschool
Groningen en helpen dit jaar met het organiseren van de gezelligste en groenste winterloop van het noorden.
Op zondag 30 januari 2022 kun je samen met het gezin, met je opa en oma, je hond of misschien wel met je
buurvrouw wandelen of hardlopen door het prachtige natuurgebied De Onlanden. Ben je niet zo’n hardloper of
wandelaar? Dan zijn er rondom De Onlanderij, waar de start en finish plaatsvindt, allerlei winterse activiteiten
aanwezig en zijn er verschillende heerlijke hapjes verkrijgbaar, afhankelijk van de corona maatregelen.
Lijkt het jou leuk om mee te doen?
Dan kun je voor opgave en informatie terecht op de website: degroene4mijl.nl
Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Namens de Organisatie van de Groene 4 Mijl
Aniek Timmer, Aida Halilovic, Inne Heerma, Janine Pater en Kevin van Hoppe

Interview met de kerstman
Vraag:
1. Hoe oud bent u?
2. Wat zijn de namen van uw rendieren?
3. Als u een lantaarnpaal was, waar zou u
dan willen staan?
4. Wat vindt u eigenlijk van Sinterklaas?
5. Als u geen kerstman was, wat zou u dan
willen zijn?
6. Heeft u wel eens geblunderd? Zo ja, wat
dan?
7. Hoe is het leven op de Noordpool?
8. Als u een worst was, in welke stamppot
zou u dan willen liggen?

Antwoord:
1. 250.00 jaar oud.
2. Ho ho ho. De namen van mijn rendieren zijn:
Dasher en Dancer, Prancer en Vixen, Comet en
Cupid, Donder en Blitzen.
3. In New York City natuurlijk. Ho ho ho.
4. Tja, het is wel mijn aartsrivaal. Maar als het
Sinterklaas of Kerst is, is hij wel aardig, denk ik.
5. Nou, eh.. even denken.. Misschien wel bakker?
Vanwege al het lekkers. Maar ik blijf het liefste
gewoon de kerstman.
6. Ik viel uit mijn slee en alle pakjes werden verkeerd
bezorgd. Alle kinderen waren verdrietig of boos.
7. Ho ho ho. Koud natuurlijk. En hartstikke gezellig!
8. Stamppot boerenkool. Ho ho ho.
Door: Valerie Hoexum en Vesper Cnobben, 8A.
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De agenda:
25 december t/m 9 januari
3 januari
4 januari
10 januari
11 januari

Kerstvakantie
Nieuws over mogelijk langere schoolsluiting
Evt. informatie over (aanvraag) noodopvang
School (of uitgifte schoolmaterialen)
School (of start ‘onderwijs op afstand’)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 januari 2022.
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