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Sinterklaas bezoekt vandaag onze school! We zijn blij dat de goedhelligman, zij het rekening houdend met de corona
maatregelen, ook dit schooljaar weer langskomt. Tegelijkertijd beseffen we juist vandaag dat blijdschap en verdriet
dicht bij elkaar liggen. Het is niet een vanzelfsprekendheid dat alle kinderen hun liedjes uit volle borst meezingen...
De donkere dagen voor Kerst krijgen zo een bijzondere betekenis. Hierbij een korte nieuwsbrief, we wensen u alvast
een fijn weekend.

In memoriam Hugo Sol
Vorige week hebben Reina en Guido voorgoed afscheid van hun zoon Hugo moeten nemen. Hugo zat in groep 1/2D
bij juf Jara en juf Tjes. Hoewel hij ernstig ziek was en niet meer beter kon worden, kwam hij toch regelmatig even
een morgen en soms een uurtje in de groep. Dat waren momenten van geluk, de kinderen en hij waren dan weer
gewoon kleuters.
Onvoorstelbaar…
Wilskrachtig, grapjesmaker, sociaal, levenslustig, nieuwsgierig en bovenal een dierenvriend.
Het zijn slechts woorden, die het verdriet niet minder kunnen maken, maar wellicht kracht
geven om verder te gaan met alle mooie herinneringen aan dit bijzondere jongetje.
Wij zullen hem nooit vergeten.
We wensen Reina en Guido, hun naasten en vrienden heel veel sterkte voor de komende
periode.

Nieuws van de directie
Naast het hierboven gememoreerde nieuws, stonden ook de perikelen m.b.t. corona en de aangescherpte
maatregelen centraal. De besmettingen bij leerlingen liepen in de afgelopen twee weken op naar zo’n 18 positief
geteste leerlingen. Ook waren er uit voorzorg meerdere kinderen thuis. We willen u als ouders hartelijk bedanken
voor het meewerken aan het naleven van de maatregelen en adviezen. Op deze wijze verkleinen we de kans op
besmettingen op school en dat zorgt ervoor dat we hopelijk geen hele klassen naar huis hoeven sturen. In de
afgelopen week waren gelukkig alle klassen weer op school en liepen de besmettingen terug.
Zeer binnenkort verwachten wij dat er voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 zelftests worden afgeleverd op school
vanuit de overheid. We zullen de ouders van de betreffende groepen hier nader over informeren.
Onze leerkrachten doen hun uiterste best om de kinderen te voorzien van
onderwijs op afstand. De combinatie tussen lesgeven aan kinderen in de klas en
via Teams is best pittig. We hebben hier door ook grote bewondering voor.
Via onze website kunt u op de pagina ‘coronanieuws en onderwijs op afstand’
alle maatregelen, adviezen, etc. nog eens rustig nalezen.
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Sinterklaas op OBS Ter Borch
Sinterklaas was enkele weken geleden al met de boot in de haven van het Paterswoldse Meer
aangekomen. Veel kinderen, waaronder ook Hugo met zijn ouders, verwelkomden toen de
goedheiligman. We hoorden toen ook dat Sinterklaas samen met drie Pieten een bezoek aan
de kinderen van onze school zou brengen.
Vandaag was het dan eindelijk zover! De jongste kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gingen in
het speellokaal bij de Sint op bezoek. De kinderen vanaf groep 5 hadden ook surprises voor
elkaar gemaakt. De kinderen waren trouwens voorafgaande aan het bezoek al druk in de
weer met het maken van verkeersborden, om te zorgen dat Sinterklaas veilig en wel bij ons
op OBS Ter Borch kon komen.
Omdat Max Verstappen het zo goed doet dit jaar wilde Race Piet ook graag leren racen. Hij heeft dus sinds hij in
Eelderwolde is , rijlessen bij de ANWB genomen, dit gaat echter nog niet altijd even goed. Elke avond oefende hij
daarom de verkeersborden en leerde de verkeersregels op obs ter Borch. De kinderen hielpen hem daarbij,
regelmatig werd er even weer een bord geschilderd of geknutseld. Hij is alleen zo afgeleid hij kan de borden en de
wegen niet zo goed zien. In de eerste brief krijgen de kinderen de opdracht een verkeersbord te maken/printen en
daarbij de regel van dit verkeersbord te zetten. Deze verkeersborden moeten allemaal in de “racehoek” worden
opgehangen, zodat de racepiet ’s nachts kan oefenen.
De Sint ziet dat het nog niet zo goed kan en hij wil ’s nachts samen met Piet
routes oefenen door de school.
Dat dit nog niet gaat niet zoals het zou moeten,
Piet is overal tegenaan gebotst (de tafels staan
scheef etc.)neemt Sint op de koop toe. Ze
blijven oefenen, misschien heeft deze piet wel
een bril nodig. Een tweede brief van de Sint
zorgde ervoor dat de kinderen geholpen hebben met het vinden van de juiste route
naar en door onze school.
De groepen 5, 6,7 en 8 deden de afgelopen 2 weken een race wedstrijd in de klas.
Vanmiddag hebben ze met hun groepen een activiteit in de gymzaal. Hiervoor hebben
ze ook twee liedjes aangeleerd. U kunt ze bekijken en meedoen!
Marco Kraats & Diego - Links, Rechts, Voor, Achteren
En ik spring spring spring als een pepernoot
Tot slot een woord van dank aan de ‘werkgroep Sinterklaas’, de OV-leden en overige ouders die dit jaar hebben
geholpen om er voor de kinderen weer een fantastisch feest van te maken!

Kerst op OBS Ter Borch
Ook al moeten we er nog even op wachten, we zijn toch al druk bezig om te kijken wat we wel en
niet met Kerst kunnen organiseren. Gezien de geldende maatregelen en het feit dat er vanaf 17.00
uur geen activiteiten meer georganiseerd mogen worden, zullen we intern overleggen op welke
passende wijze we hier aandacht aan kunnen schenken.
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Extra aandacht voor de verkeerssituatie rondom de scholen!
Met ingang van volgende week start Waterschap Noorderzijlvest met
werkzaamheden aan het Paterswoldse Meer.
Het een en ander heeft consequenties m.b.t. de verkeersveiligheid rondom het
Borchkwartier! Er rijden dan veelvuldig vrachtwagens met grond door de wijk en
langs onze scholen. We zullen hier op school in de groepen aandacht aan besteden, immers
veel kinderen gaan lopend of op de fiets naar school.
We vragen ook van u, als ouders, om hier thuis aandacht aan te schenken.
Bovendien moeten we allen, als verkeersdeelnemers, ook rekening houden met een
toenemende verkeersdrukte op zowel de Borchsingel en al ook de toegangswegen naar
onze scholen. Alertheid in deze is een noodzaak!
Men heeft ons verzekerd dat er met de snelheid en met de schooltijden rekening wordt gehouden.
De aannemer Jelle Bijlsma BV heeft aangeboden om gastlessen voor de groepen 7 en 8 van onze school als ook van
CKC de Rietzanger te verzorgen. We willen hier zeker gebruik van maken. Doel van de
gastlessen is om kinderen bewust te maken van de risico’s wanneer ze al lopend of fietsend
in de directe nabijheid van machines en vrachtauto’s komen. Risico’s die onder andere
gedemonstreerd kunnen worden zijn: de dode hoek, uitzwenken van machines, geluid
(chauffeur hoort je niet).
Op vrijdag 10 december kunnen de kinderen uit de hoogste groepen ervaren welke voertuigen er over de
Borchsingel gaan rijden en wat dit zoal met zich meebrengt. Ondertussen blijven wij als school aandacht houden
voor de toenemende verkeersdrukte, hiervoor hebben we contacten met zowel de gemeente Tynaarlo als ook
Groningen. We hopen binnenkort voor een gesprek uitgenodigd te worden.

Interview met twee leerkrachten
Kinderen uit de bovenbouw interviewen leerkrachten.
Ze bedenken 5 originele vragen.
Interview met Patrick Broere, onze conciërge!
Als u een stripfiguur zou zijn, welke dan?
Guust Flater, dat vind ik een aardige jongen.
Als u geen conciërge zou zijn, welk beroep zou u dan
willen hebben?
Machinist. Ik vind het leuk om met iets groots te rijden,
dat snel gaat!
Als u een dier zou zijn, welk dier zou u dan willen zijn?
En waarom?
Een egel. Dan ik lekker winterslaap houden.
Naar welk land zou u willen reizen en waarom?
Japan, vanwege het lekkere eten.
Wat vindt u er leuk aan om op school te werken?
Ik hou van mensen blij te maken. Ik heb nu veel contact
met mensen. Dingen repareren vind ik ook leuk.
Door Elene Foijer en Iris Masson. Groep 7C

Interview met juf Nadie, de dinsdag juf van groep 5A.
Je mag één ding meenemen naar een onbewoond
eiland. Wat zou je meenemen?
Een bal, zodat je nog wat te doen hebt.
Stel, je zou een dier zijn, welk dier zou je dan willen
zijn? Een adelaar. Omdat je dan lekker kunt vliegen.
Wat is je lievelingstijd, zomer of winter?
Zomer, omdat het dan lekker lang licht is.
Als je mag kiezen, hoe oud je wilt zijn, hoe oud zou je
dan willen zijn? En waarom?
14 jaar, omdat ik de middelbare schooltijd heel leuk
vond.
Stel, je moet een andere baan kiezen dan juf. Welke
baan zou dat dan zijn?
Orthopedagoog. Dan kan ik gezinnen helpen.
Door Joep Kerckhoff en Renze Kootstra, groep 7C
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De agenda:
21 december
23 december
23 december
24 december
25 dec t/m 9 jan

Foute ‘Kersttruiendag’ voor leerlingen en leerkrachten
Kerstviering (inhoud van de viering nog onbekend)
Margemiddag groep 1 t/m 4
Margemiddag groep 5 t/m 8
Kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 december.
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