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Het nieuwe schooljaar is begonnen! We zijn twee weken onderweg en kinderen, leerkrachten en
ouders zitten al weer in het “schoolritme”. We wensen alle nieuwe ouders, leerkrachten en
kinderen een hele fijne schooltijd op OBS ter Borch! Hierbij het eerste ouderbulletin.
We wensen u veel leesplezier. En kijkt u vooral ook eens op onze site: www.obs-terborch.nl

Nieuws van de directie
OBS ter Borch viert dit schooljaar haar 10-jarig bestaan. Op 26 september 2009 vond de officiële opening plaats. We
gaan hier zeker aandacht aan besteden, maar wat en hoe? Dat hoort u nog van ons!
Op dit moment kunt u de nieuwe schoolgids nog niet op onze site vinden.
We hebben in het vorige schooljaar enige vertraging opgelopen n.a.v. het
uitvallen van meester Bert. Ondertussen zijn we al druk doende en
verwachten we binnenkort u het een en ander aan te kunnen bieden.
We zijn weer begonnen en u bent het zo langzamerhand al van ons
gewend, we besteden aan het begin van een nieuw schooljaar aandacht
een verkeersveilige schoolomgeving. We hebben immers het Drents
Verkeerslabel, wat inhoudt dat we een actief beleid voeren t.a.v. verkeer
in zijn algemeenheid. In dit bulletin zetten we alles weer op een rijtje!
De leerlingen zijn inmiddels gewend aan hun juf of meester. In de meeste gevallen vertrouwde gezichten binnen de
school en in enkele gevallen nieuwe.
In de laatste informatiebrieven werden ze al even genoemd:
Juf Carmelia en juf Eva bij de kleutergroepen; juf Mellanie in groep 5B meester Mello in
groep 6A en juf Lies in groep 8A. Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Graag stel ik mij via deze weg aan u voor. Mijn naam is Eva Rabeling, op donderdag en vrijdag
werk ik in groep 1/2C. De afgelopen jaren werkte ik op diverse scholen in Groningen en
Hoogezand. Ook deed ik eerder invalwerk op OBS Ter Borch. Ik vind het erg leuk weer terug te
zijn. Samen met mijn vriend en twee zonen woon ik in Groningen. In mijn vrije tijd lees ik graag
of ben buiten op de racefiets of in de kano.

Ik ben Carmelia Kartoikromo, 47jaar jong, geboren in Suriname, 1997 Nederland als
thuisland gekozen. Heb 2 dochters (17 en 14) en 2 katten. Houd van lezen, tuinieren,
de natuur en luister graag naar muziek. Ben 2 dagen in de week op school (woensdag,
vrijdag) en de duo partner van juf Anne-Mareen (groep 1/2 b) voor dit schooljaar. Ik
heb reuze zin in dit schooljaar!

Mijn naam is Mello Ruzius, ik ben sinds 2006, als leerkracht werkzaam bij stichting Baasis.
Na meer dan tien jaar les te hebben gegeven op de Westerburcht in Eelde, wilde ik graag mijn
horizon verbreden en heb ik er voor gekozen om te gaan werken in de invalpool. Op die manier
kom ik op verschillende scholen en sta ik voor verschillende groepen. Voor mij houdt dit in dat ik
van dinsdag t/m donderdag als invalkracht wordt ingezet, daarnaast sta ik op vrijdag vast naast
juf Lisette in groep 6A. Mocht er geen inval werk zijn, dan is OBS Ter Borch mijn “moederschool”
en ben ik die dagen beschikbaar om ingezet te worden.
Ik ben Mellanie, 22 jaar oud en op dit moment werkzaam in de groepen 5 en 7.
Tijdens mijn opleiding heb ik twee jaar stage gelopen bij meester Martijn in groep 8.
In mijn vrije tijd speel ik graag een potje tennis.
Leuk feitje: vroeger zat ik zelf op deze school, alleen heette het toen nog OBS Paterswolde Noord.
Ik heb ontzettend veel zin in het schooljaar!

Mijn naam is Lies Kuik, ik sta voor groep 8A. Verder ben ik getrouwd, we hebben 2 kinderen
(dochter en zoon) en wonen sinds 3,5 jaar in Eelderwolde.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op de Quintusschool in Glimmen. Daarvoor was ik
werkzaam voor de St. Lauwers en Eems, maar door onze verhuizing naar Eelderwolde heb ik de
overstap naar St. Baasis gemaakt.
Ik heb zeer ruime ervaring in de bovenbouwgroepen. In mijn vrije tijd relax ik graag en ga graag
op vakantie naar zonnige oorden. Mocht u verder nog iets van mij willen weten, vragen staat vrij.
Meester Bert Wansink is na de zomervakantie nog niet in staat om zijn werkzaamheden te hervatten. We wensen
hem een voorspoedig herstelproces toe. Meester Corjan van der Veen neemt vooralsnog zijn taken voor onbepaalde
tijd over.

Een verkeersveilige omgeving en gezond verstand
Zo langzamerhand merken we dat de dagen korten. De herfst doet haar intrede en de
weersomstandigheden dwingen ons alert blijven in het verkeer. Veel kinderen gaan lopend of
op de fiets naar school. Zij zijn kwetsbaar en verdienen onze aandacht op weg naar en van
school.
Gezien de toegenomen verkeersdrukte vragen we u om rekening te houden met onze
kinderen. We zien dan veel ouders die hun kinderen in de auto naar school brengen waarbij er
meer onveilige situaties lijken te ontstaan.
Op de kiss en ride strook is het ‘s morgens tussen 8.00-9.00 uur niet toegestaan om uw auto te
parkeren. Een kus, een knuffel en uitzwaaien zijn toegestaan!
Veel kinderen komen lopend of op de fiets naar school.
Aan de zuidzijde van het Borchkwartier kunt u veel fietsers aantreffen! Het betekent dat u goed op
deze kinderen moet letten, zij stallen hun fietsen nabij het parkeerterrein in de rekken. Hiervoor
moeten ze soms over de parkeerplaats fietsen. Op dit moment zien we dat de ingang volledig door
fietsen wordt geblokkeerd.

Een verzoek van onze kant:
Wil iedereen zijn/haar fiets in de hiervoor bestemde rekken plaatsen?
Dit onderwerp wordt ook met de kinderen in de groepen besproken. De juffen Barbara ,Janneke ,Jikke en Ellen zullen
u hiervoor erkentelijk zijn, zij kunnen dan via het voetpad naar de gymlessen lopen.
Ook ouders die met een bakfiets komen, verzoeken we om hun fiets zoveel
mogelijk buiten de looproutes te stallen.
Denkt u er ook aan dat het voet/fiets pad langs het hek van de kinderopvang geen
parkeerplaats voor auto’s is?
Onze kinderen rijden en fietsen hierlangs om van en naar school te gaan. De afgelopen twee
weken zagen we veel ouders die hun auto hier parkeerden, voor de kinderen die naar huis willen
een gevaarlijke situatie omdat zij dan op de rijstrook moeten. Houdt u hier a.u.b. rekening mee?

Halen en brengen vanaf groep 4 (vooral voor nieuwe ouders)
Tijdens het halen en brengen zijn er veel kinderen en ouders op het plein.
Denkt iedereen weer even aan de afspraak dat er niet wordt gefietst op het plein? Skateborden,
rolschaatsen en steppen zijn eveneens op het schoolplein(en in de pauzes) niet toegestaan.
Wilt u om 12.00 uur en 15.00 uur buiten op de kinderen wachten? Uw auto kunt u dan i.p.v. op de
stoep op de parkeerplaats zetten!
Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zelfstandig naar (in)
school te gaan, vragen we het volgende:
Vanaf groep 4 nemen de ouders/verzorgers om op het plein of elders buiten, afscheid van hun kind(eren). Uw kind
mag daarna zelfstandig naar het klaslokaal lopen.
Vanaf 8.20 uur gaat de “magbel”. De directie staat ’s morgens op het grote plein, de overige
leerkrachten zijn vanaf dezelfde tijd in/of bij hun lokaal. Om 8.25 uur gaat de “moetbel”, waarna
alle kinderen naar hun lokaal gaan, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.
Wilt u iets dringends aan de leerkrachten meedelen of is uw kind wellicht jarig?
U kunt gewoon mee naar binnen lopen hoor! Hebt u behoefte aan een gesprek dan vragen we, zoals u dit
gewend bent, om een afspraak te maken.
Maakt u zich zorgen of uw kind wel in de groep zit? De leerkrachten houden een oogje in het zeil vanaf 8.20 uur.
Bovendien nemen zij binnen een kwartier telefonisch contact met ouders op als een kind zonder afmelding niet
aanwezig is.

HVO/ GVO
Dit schooljaar hebben de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 hun eerste HVO/ GVO-les gehad. De HVOlessen worden op de maandag door Nicolien Lip en de GVO-lessen worden op de dinsdag door Lucy
Bosch gegeven. Op dit moment volgen de kinderen uit de groepen 8 nog geen HVO lessen, er is geen
docent voorhanden. We hopen dat er toch iemand in de loop van het jaar gevonden zal worden.

De 4 Mijl van Groningen
Nog een aantal weken en dan is het zover: de 4 mijl
van Groningen! Ook dit jaar doen er van onze school
weer veel kinderen mee. Iedereen is al weer volop in
training!
We besteden tijdens de gymlessen ook aandacht aan het hardlopen en natuurlijk wordt er door de kinderen(en
ouders) thuis hard getraind.

Hulp gevraagd voor de bieb!
We zijn op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die een uurtje (10.30 uur – 11.30 of 8.30
uur- 9.30 uur ) in de schoolbieb zouden willen werken. U kunt ervoor kiezen om dit elke week te
doen maar het kan ook eens in de twee of drie weken! Het gaat vooral om het innemen en
uitlenen, het opruimen van de boeken en het begeleiden van de kinderen. Zonder uw hulp kunnen
de kinderen geen boeken ruilen. Ook grootouders, buren etc. worden van harte uitgenodigd!
U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij juf Anneke.

Schaakcursus in het Borchkwartier
Opnieuw start er een schaakcursus in het Borchkwartier, voor beginners en gevorderden. Kinderen uit de groepen 3
t/m 8 kunnen hieraan meedoen; met name de kinderen van de groepen 3 die nog geen kennis hebben gemaakt met
het schaken zijn van harte welkom.
De cursus bestaat uit 14 lessen en begint op maandag 30 september van 15.15- 16.15 uur.
De lessen zijn steeds op dezelfde tijd, op de maandagen tot in januari.
Er wordt lesgegeven aan de hand van de stappenmethode van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).
In de eerste stap (voor beginners) leren we de spelregels, aanvallen, verdedigen en
slaan, schaak-/mat zetten en andere beginselen van het spel, zoals de rokade.
Natuurlijk worden in elke les ook partijtjes gespeeld. Iedereen krijgt een eigen
werkboek om te oefenen.
Er zijn een paar leuke toernooitjes in de cursus opgenomen. Aan het eind van de cursus
kan iedereen zijn schaakdiploma of een bewijs van deelname halen.
De schaakcursus wordt in het lokaal tegenover de personeelskamer op de eerste verdieping gegeven.
Schaakmeester is Hiddo Zuiderweg. De kosten voor de cursus bedragen € 35,- voor 14 lessen. Als je mee wilt doen,
mail dan je naam, groep en e-mailadres naar superhiddo@hetnet.nl

Trash
Op 10 oktober vieren we de landelijke Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs.
Ook een dag die binnen de gemeente Tynaarlo volledig in het teken staat van een duurzame
toekomst voor de gemeente. Onze kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn uitgenodigd voor
een voorstelling voor alle bovenbouwleerlingen van de gemeente Tynaarlo, op donderdag
10 oktober in theater de Kimme in Zuidlaren.
TRASH is een verrassende muzikale interactieve theatervoorstelling waarbij “De
Vuilnismannen” op energieke en ludieke wijze laten zien dat afval en rommel een nieuw leven kunnen krijgen als
volwaardige instrumenten.
Centraal staan de thema's zwerfafval, duurzaamheid, samenwerken en muziek.

Sportdagen 17 en 19 september
U heeft deze week een brief ontvangen waarin we ouderhulp vragen voor onze
jaarlijkse sportdagen, georganiseerd door de vakleerkrachten. Komt u ook dit
jaar weer helpen en/of kijken?

Nieuws van TSO De Blokhut
Met veel enthousiasme zijn wij dit schooljaar weer begonnen met de Tussenschoolse Opvang bij OBS Ter Borch.
Voor vragen kunt u bij Krista of Hinke Anna terecht of natuurlijk bij een van onze TSO-krachten.

Aanbod van activiteiten tijdens de TSO:
Elke week hebben we weer een ander aanbod van activiteiten. Zo is er elke week een gymactiviteit, knutselactiviteit
of chill ruimte en natuurlijk buiten spelen, waaruit ze kunnen kiezen.
Onderbouw
Groepen 1/2 A, B, C – eerst broodje eten, dan naar buiten
Groepen 1/2 D, E – eerst naar buiten, dan broodje eten
Middenbouw/Bovenbouw
Groepen 3A t/m 5C –eerst broodje eten, daarna naar buiten/activiteiten
Groepen 6A t/m 8C- eerst naar buiten/activiteiten, daarna broodje eten
Tostidag:
Zoals u misschien al hebt gehoord of gezien, er is elke dag een tosti dag voor een klas. Kinderen mogen dan als ze
willen een broodje kaas meenemen. Hierbij het schema.
Maandag tosti dag voor
Dinsdag tosti dag voor groep:
Donderdag tosti dag voor
groep:
groep:
3A/4A/5A/6A/7B/8B
3B/4B/5B/6B/6C/7A
3C/4C/7C/8A/8C
Bijzonderheden:
Als er bijzonderheden/allergieën zijn die voor ons handig zijn om te weten, dan kunt u dit doorgeven. Heeft u dit nog
niet gedaan en het is wel van belang , dan kunt u mailen naar tso@bsodeblokhut.nl (Hinke Anna Vegter).
Aan- afmelden
Kinderen aan en afmelden voor de TSO (groep erbij vermelden graag) ? Even mailen naar tso@bsodeblokhut.nl
(graag voor 10.30 uur) of via de TSO brievenbus in de school.
Vrijdag groep 5
Als u op vrijdag gebruik wil maken van de TSO kunt u dit doorgeven aan Debicare.
Team TSO de Blokhut

Agenda:
9 september
17 september
17 september
19 september
25 september
26 september

Margedag voor de groepen 1 t/m 8
Sportdag voor de groepen 3 in de sporthal
Informatieavond ouders Indigogroep (plusklas)
Sportdag voor de groepen 4 t/m 8 in het Stadspark
OV vergadering
10 jaar OBS Ter Borch

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 20 september 2019

