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Met de nodige kilometers in de benen hebben we de Avond4daagse achter de rug. Veel kinderen hebben hun beste
beentje voorgezet tijdens de 5 en / of 10 kilometer lange tocht. Mooi om te zien dat Ruth samen met kinderen uit
een groep 8 onderweg afval verzamelden, maar tegelijkertijd ook jammer dat er zoveel ijscostokjes achterbleven…
En dan natuurlijk de monniksgier die in de Onlanden gespot werd, het werd zowaar landelijk
nieuws.
We wensen u fijne, zonnige Hemelvaartsdagen!

Nieuws van de directie
In het vorige ouderbulletin hebben we u een update van de `personeelsziekenboeg` gegeven. Iemand die we toen
niet genoemd hebben, was juf Monique. Zij heeft vanaf het begin van dit schooljaar vanwege een ziekte niet voor de
groep kunnen staan. Op dit moment is de situatie stabiel en slaat de behandeling behoorlijk goed aan. Het is een fijn
bericht dat we even met u willen delen.
Tegelijkertijd denken we aan die ouders, die op dit moment in een dergelijk ziekteproces zitten.
We wensen hun sterkte en alle goeds voor het verdere verloop.

Ongeoorloofd verzuim
We worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met ziekmeldingen vlak voor of kort na
een vakantieperiode.
Het is belangrijk voor u als ouders te weten dat wij als school de plicht
hebben om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Men voert vooraf
als ook achteraf controles uit, waarbij ziekmeldingen worden nagetrokken.
Het kan betekenen dat er een leerplichtambtenaar bij u aan de deur komt.
Als blijkt dat er geen sprake van ziekte is, zal er bij afwezigheid actie
ondernomen worden. We hebben dan te maken met ongeoorloofd verzuim.
Het betekent dat u een uitnodiging voor een gesprek krijgt, tevens wordt er een proces-verbaal worden opgemaakt.
We wijzen u graag nog even naar de website waar het een en ander wordt toegelicht als ook naar de bijlage.

De schoolfotograaf
Foto Kruger uit Assen komt op donderdag 6 juni voor de tweede keer bij ons op school.
De kinderen uit de groepen 5,6 7 en 3B en 3C zijn aan de beurt om op de foto te gaan.
Zoals u eerder hebt kunnen lezen worden er onder schooltijd 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. Plaats van handeling: het speellokaal.

Schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 8
Afgelopen woensdag speelden de meisjes uit groep 8B (en 4 meiden uit groep 8A) weer wedstrijden om een ronde
verder te komen in het voetbaltoernooi voor alle scholen in de gemeente Tynaarlo.
Helaas waren de tegenstanders sterker en moesten ze strijdvaardig het onderspit delven.
Het bleek dat het nemen van penalties een kunst op zich is, toch zijn we trots op de
meiden dat ze een derde prijs hebben behaald!

Groep 7 en het Dode Hoek project
In het kader van het Drents Verkeerslabel namen de kinderen uit de groepen 7 deel aan dit
project.
Doel is om de kinderen te laten zien hoe vrachtwagenchauffeurs overige verkeersdeelnemers
(kunnen) zien. De groepen 8 zijn de komende weken aan de beurt om voorlichting te krijgen.

Sportieve activiteiten op obs Ter Borch
Onze kleuters zijn afgelopen maandag op schoolreis geweest! Het “Sanjesfertier” was een schot
in de roos! En dan niet alleen bij kinderen, ouders en juffen genoten volop mee. Vandaag komen
de kinderen van de groepen 8 weer terug van hun schoolreis naar Ameland!
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 mochten deelnemen aan clinics “longboarden” en
“mountainbiken”, georganiseerd door Sport Tynaarlo. Gezien de
enthousiaste reacties was ook dit een geslaagde activiteit!

Goede Doelen Actie Jantje Beton, een update
Van 22 mei t/m 5 juni doet onze school mee aan de actie voor Jantje Beton. www.jantjebeton.nl
Het is een initiatief van de werkgroep goede doelen, het team en de leerlingenraad.
Het goede doel is Jantje Beton, een stichting die zich inzet voor meer spelen.
Op dit moment is er al via Tikkie voor €315,00 aan loten verkocht!
Wat was het ook alweer? De kleine Jantje Beton Loterij'.
De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton en de andere helft naar
school.
Wij willen dit geld gebruiken voor de verfraaiing van onze schoolpleinen en/of aanschaf van speeltoestellen of
speelmaterialen.

De Buitenspeeldag en Jantje Beton
Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom
organiseren Jantje Beton en de kinderzender Nickelodeon al meer dan 10 jaar de nationalen
Buitenspeeldag. Die dag maken we van Nederland een grote speelplek! Doe je dit jaar ook mee?
Op woensdagmiddag 12 juni a.s. organiseren Sport Tynaarlo en SKID Kinderopvang een
buitenspeeldag op het schoolplein van OBS Ter Borch. Iedereen is uitgenodigd!

Opgeruimd staat netjes! (ingezonden
Op het veld naast CBS De Rietzanger staat een container voor oud papier.
Deze is van de Bloemencorsowijk Eelderwolde.
Bewoners komen een paar keer per week langs om het papier rond de container op
te ruimen om de overlast te beperken. Soms spelen er kinderen met het papier.

Papier dat vervolgens de wijk in waait en voor vervuiling zorgt. Dat zorgt ervoor dat de buurtbewoners met
regelmaat ook aan het opruimen zijn om overlast te voorkomen.
Zou u, met uw kinderen, willen proberen de omgeving rond de container netjes te houden zodat we deze in de wijk
kunnen houden?
Bedankt voor jullie medewerking namens de Bloemencorsowijk en de Bewonersvereniging.
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Margedag groepen 4
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Margedag groepen 3
Pinkstervakantie
Schoolreis groepen 6
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