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De natuur gaat haar eigen gang, als vanzelfsprekend komen er weer bladeren aan de bomen, leggen vogeltjes hun ei
en gaan mensen weer genieten van het mooie weer. Toch worden we ook dagelijks geconfronteerd met momenten
waarbij we ons realiseren dat het leven kostbaar is. Gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden maar soms ook zo
dichtbij komen. Dan moeten we weer verder gaan, tegelijkertijd is er dan ook het besef dat elke dag eigenlijk een
cadeautje is en dat we dit gevoel moeten koesteren.

In memoriam: Wendy Wagenaar

“wat in je hart zit, raak je niet kwijt”

Twee weken geleden hoorden we het verdrietige nieuws dat Julian, Romée, Evi en Bowe voorgoed afscheid moesten
nemen van hun lieve mama en vrouw Wendy.
In de afgelopen jaren leken behandelingen zowel in Nederland als ook in het buitenland lange tijd aan te slaan.
Helaas bleek na verloop van tijd dat er geen herstel meer mogelijk was.
Op dinsdag 5 april moest Wendy het leven loslaten. We zullen haar wilskracht, haar levenslust en
vooral haar betrokkenheid bij alles en iedereen ook op school nooit vergeten.
We wensen Bowe en de kinderen veel sterkte voor de komende tijd.

Nieuws van de directie
De formatie richting volgend schooljaar is in volle gang. We streven naar wederom 22 groepen. Vanuit de NPOgelden kunnen we o.a. de 22ste groep financieren, als ook de inzet van onderwijsassistenten en ambulante dagen
voor o.a. onze reken-, ICT- en hoogbegaafdheidscoördinator. De MR is betrokken bij het formatieproces.
In de vorige nieuwsbrief berichtten we u over de reeds vastgestelde vakanties en vrije dagen. Vergeet ze niet in uw
agenda te noteren. Na de meivakantie zullen we de marge(mid)dagen met u delen, dit wordt eerst aan de MR
voorgelegd en dan gepubliceerd.
Eerste vrije dag
Laatste vrije dag
Herfstvakantie
17 oktober 2022
21 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022
6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari 2023
3 maart 2023
de
Goede Vrijdag en 2 Paasdag
7 april 2023
10 april 2023
Koningsdag
27 april 2023
Meivakantie
1 mei 2023
5 mei 2023
Hemelvaartweekend
18 mei 2023
19 mei 2023
de
2 Pinksterdag
29 mei 2023
Zomervakantie
24 juli 2023
1 september 2023
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Cito Eindtoets voor de groepen 8
De twee dagen hard werken zitten erop! De kinderen uit de groepen 8 moesten vier onderdelen
per dag maken, samen met hun leerkrachten was het een kwestie van goed plannen. Aan de hand
van de tevreden gezichten die we achteraf zagen, is dit voor de meesten gelukt. Jammer genoeg
waren er twee kinderen afwezig i.v.m. ziekte, zij maken in een later stadium een digitale toets. En
dan nu vakantie!

Obs Ter Borch en het Lancaster monument
Op dinsdag 12 april hebben de groepen 8 een bezoek gebracht aan de gedenksteen voor de
neergeschoten Lancaster bommenwerper op de hoek Woltsingel/Ubbinkseiland.
Bij het monument sprak de Lars van Dijk die veel wist te vertellen over de bijzondere
gebeurtenis in het luchtruim boven het huidige Eelderwolde ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog.
Er zijn nog steeds contacten met de nabestaanden van de
vliegeniers die destijds bij de ramp omkwamen. Voor
ieder van hen werd ooit een eik bij
het monument geplant.
Mooi hoe kinderen op deze manier betrokken werden
bij een stukje geschiedenis van hun eigen woonplaats.
Bij de herdenking op 4 mei om 16.00 uur a.s. staan kinderen uit de groepen 8 en
leerkrachten even stil bij het monument ter nagedachtenis aan de gevallenen.
Zij leggen ook een bloemstuk bij het monument. Ouders zijn van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.

Gastsprekers op school
Op dinsdag 12 april kregen alle leerlingen van de groepen 7 een gastles, in het kader van De Tweede Wereldoorlog,
aangeboden. De gastsprekers waren de heer Adriaan Ferf, voorzitter van het Herdenkingscomité Eelde-Paterswolde
en de heer Kees van der Heijden. Het was boeiend en waardevol om de verhalen te horen, de kinderen waren zeer
betrokken bij het onderwerp. Niet alleen het verleden kwam naar voren maar ook het heden, de oorlog in Oekraïne
laat kinderen zien dat ook vandaag de dag het thema vrede erg belangrijk maar tegelijkertijd ook kwetsbaar

Voetbaltoernooi voor de groepen 8
Voor het eerst in twee jaar werd er weer een voetbaltoernooi tegen de andere scholen in de gemeente Tynaarlo
georganiseerd. Het toernooi werd op woensdag 13 april op de velden van V.V Actief te Paterswolde gehouden.
Van onze school deden er 1 meisjes- en 2 jongensteams mee. Alle teams wisten de halve finales te halen.
De jongens en meisjes teams speelden allemaal 8-8, wat het voetbalspel enorm ten
goede kwam. De beide jongens teams kwamen elkaar zelfs in
de halve finale tegen.
Eén team wist zich te plaatsen voor de regionale finales op 18
mei a.s. Prachtig om te zien hoe de andere leerlingen dit team
aanmoedigden tijdens hun finalewedstrijd.
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Als we afgaan op de enthousiaste reacties, dan hebben alle kinderen van dit toernooi genoten. Het mooie weer
heeft hier natuurlijk ook aan bijgedragen! Bij deze willen we ook de ouders bedanken voor hun hulp en support. U
hoort nog van ons waar de regionale finale gespeeld gaat worden. Op dit moment is dat nog niet duidelijk.

Noten schieten
Naast een “High Tea” in de middag, konden de kinderen op donderdag 14
april weer meedoen aan het befaamde “notenschieten”. Deze jaarlijks
terugkerende paasactiviteit, een Drents/Groningse traditie, werd door de
gymjuffen samen met de studenten georganiseerd!
Alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 deden hiermee aan mee.
Met veel walnoten en knikkers waren er meerdere banen uitgezet in beide gymzalen.
De kinderen moesten proberen om de walnoten met een knikker van de baan te rollen. Daarbij
konden ze in 2-tallen steeds andere groepjes uitdagen. Ondanks dat er af en toe een walnoot
werd gekraakt, ging iedereen erg enthousiast in het spel op.

Koningsspelen op Obs Ter Borch
Afgelopen dinsdag startten de Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 5. Wat was het
een feestje, alles zat dan ook mee die dag! Het weer, de activiteiten en al die
sportieve kinderen. Ze konden o.l.v. gymjuf Sylvia, enkele studenten en ook kinderen
uit de groepen 8 naar hartenlust aan activiteiten deelnemen. Veel kinderen waren
“in the mood”, ze hadden oranje shirts aan of oranje versierselen op!
Vandaag was het de beurt aan de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 o.l.v. juf Susan en haar studenten. Alle kinderen
startten de schooldag met het Koningsontbijt, zodat er alvast een bodempje voor de sportieve activiteiten was
gelegd.

Praktisch verkeersexamen
Op dinsdag 10 mei doen onze kinderen uit de groepen 7 mee aan het praktisch
verkeersexamen in het dorp Eelde-Paterswolde. De start zal plaatsvinden bij OBS de
Veenvlinder in Eelde. Een leerling mag alleen meedoen aan het Praktisch Verkeersexamen
op een veilige (dag)fiets. U kunt dit controleren met behulp van het filmpje “fietscheck”
op https://fietscheck.vvn.nl/.
De kinderen hebben allemaal hun theorie gehaald, we vertrouwen erop dat het die dag ook goed zal gaan. We
wensen iedereen natuurlijk veel succes!

Vrijmarkt op Koningsdag (reminder)
Beste bewoner van Ter Borch,
Op Koningsdag, 27 april organiseert de Bewonersvereniging Ter Borch een vrijmarkt
in Ter Borch, zie ook de vorige mailing+ bijlage in nieuwsbrief 14 voor informatie.
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Nieuws uit de bieb in Eelde (ingezonden)
KNUTSELVRIJDAG
Laat je fantasie de vrije loop! Steeds een ander thema, steeds ander materiaal. Wat maak jij? Datum: 22 april, 6 mei,
20 mei en 3 juni Van 15:00 tot 16:00 uur. Voor 6 jaar en ouder. Deelname is gratis.
Aanmelden verplicht en kan tot 2 dagen van te voren. Leeftijd: 6+
Tijdens de knutselmiddagen in de bibliotheken Eelde en Zuidlaren wordt er veelal gewerkt met uiteenlopende
afvalmaterialen, verzameld door de medewerkers. Daarbij wordt steeds een andere techniek aangeboden, speciaal
geselecteerd om kinderen zoveel mogelijk uit te dagen hun verbeeldingskracht te gebruiken. De resultaten zijn uniek
en komen rechtstreeks uit de fantasie van de kinderen zelf.
Creatief bezig zijn is een prachtige manier om communicatievaardigheden te ontwikkelen. Door creativiteit te
stimuleren, leren kinderen hun gedachten en gevoelens omzetten in woord en beeld. Ook wordt er aan tafel volop
gesproken over elkaars werkjes. Deze tafelgesprekken dragen bij aan het vergroten van de woordenschat en het
taalbegrip. Bovendien kijken de kinderen naar elkaar en zien ze hoe het ook kan. Zo worden ze gestimuleerd om met
een open blik in de wereld te staan.
BOEKSTART VOORLEESMOMENT
Het voorlees uurtje is een gezellig momentje georganiseerd door de bibliotheek waar 2 tot 4-jarigen en hun
(groot)ouder of oppas elkaar ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes samen met
de kinderen Datum: vrijdag 12 mei, 9 juni en 14 juli Aanvang: 10.00 uur

Aanmelden kan via de website www.bibliotheekeelde.nl
Sponsorloop op woensdag 11 mei 2022
We organiseren jaarlijks een goede doelenactie vanuit ons burgerschapsonderwijs. Vorig jaar hebben we ruim
€10.000,- opgehaald voor de dierenambulance, Quiet Groningen en voor ons schoolplein.
We hebben dit jaar twee goede doelen gekozen: enerzijds komt de opbrengst ten goede aan Stichting Semmy,
anderzijds willen we graag onze schooltrap verfraaien.
Stichting Semmy is niet zomaar een doel; dit schooljaar hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze
leerling Hugo Sol uit groep 2D. We hebben zijn ouders gevraagd een goed doel te bedenken waarmee we de
herinnering aan Hugo levend kunnen houden. Stichting Semmy heeft als doel om de levensverwachting en
uiteindelijk de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door
hersenstamkanker te vergroten.
Het tweede doel komt ten goede aan alle
kinderen van onze school; we willen van onze schooltrap een écht leermiddel
maken en het leren nóg aantrekkelijker maken (een voorbeeld ziet u hiernaast).
Kijk ook op www.trapleren.nl voor de mogelijkheden waar we uit gaan kiezen.

4

Hoe gaat de sponsorloop?
Om geld in te zamelen gaan we een sponsorloop organiseren op woensdag 11 mei voor de kinderen van groep 1 t/m
8. Het rondje gaat over het grote plein, rechts om over het voetpad via het fietspad langs het veld terug naar het
grote plein. Het parcours wordt met pionnen aangegeven. Naar gelang de leeftijd van de leerlingen worden er zoveel
mogelijk rondjes gelopen. Wilt u aanmoedigen? U kunt een plekje langs het parcours innemen en uw kind(eren)
aanmoedigen!
Gisteren, donderdag 21 april, heeft uw zoon/ dochter hierover een brief mee naar huis gekregen, mét een
registratieformulier. Dit ingevulde formulier moet uiterlijk dinsdag 10 mei terug zijn bij de leerkracht. Alle info is ook
gedeeld via Parro.

Ouderbijdragen/Schoolreizen en machtigingen.
Heeft u een machtiging afgegeven? 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. Een overzicht van de schoolreizen vindt u in de volgende
nieuwsbrief.
Wist u dat:
• Alle kinderen op vrijdag de 22e het Koningsontbijt hebben genuttigd?
• Dit goed in de smaak viel?
• Ons Instagram-account inmiddels 442 volgers heeft?
• Er zo nu en dan ook sfeerreportages geplaatst worden?
• Parro inmiddels veel gebruikt wordt?
• Hier per klas ook foto’s van leuke activiteiten geplaatst worden door de leerkracht?

De agenda:
25 april - 6 mei
8 mei
10 mei
11 mei
23 mei - 10 juni

Meivakantie
Moederdag
Praktisch verkeersexamen voor de groepen 7
Sponsorloop voor stichting Semmy en de Leertrap in school
Cito-toetsperiode 2

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 mei 2022.
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