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Nog één dag en dan zit dit bijzondere schooljaar erop! Eentje om nooit te vergeten.
Dit ouderbulletin is de laatste van dit schooljaar. We wensen u allen fijne vakantieweken en hopen u op maandag 23
augustus gezond en wel weer te mogen ontmoeten!

Nieuws van de directie
Bedankt!
Bij deze spreken we onze waardering voor alle ouders, kinderen en ook leerkrachten uit.
Ondanks veel obstakels, beperkingen e.d. heeft een ieder zijn steentje bij
gedragen om er een goed schooljaar van te maken. Zo waren er naast enkele
moeilijke momenten gelukkig ook veel hoogtepunten.
We willen iedereen hartelijk danken voor de hulp, de inzet, uw steun die we
bij allerlei activiteiten, lessen en werkzaamheden hebben gehad.
Al die ouders, maar ook familieleden en buurtbewoners die ons hebben
geholpen. De medewerkers van de TSO de Blokhut die gedurende het gehele
jaar en ook tijdens de lockdown veel kinderen hebben opgevangen.
En laten we vooral onze actieve ouders van de oudervereniging niet
vergeten! Twee van hen, Tineke Swinkels en Heleen Swaak nemen afscheid omdat hun
jongste kinderen de school verlaten. We danken hun hartelijk vooral voor alle Sinterklaas
en Avondvierdaagse activiteiten. Teveel om op te noemen!
En last but not least; onze groepsouders! Zij waren steun en toeverlaat voor zowel de
ouders als de leerkrachten! Uw medewerking om ouders, in geval van nood e.d. te
berichten, hebben we erg op prijs gesteld!
Covid 19 na de zomervakantie
Twee weken geleden daalden de besmettingscijfers dusdanig dat onze regering besloot om veel maatregelen te
versoepelen of zelf af te schaffen. Zo hoefden er geen mondkapjes meer gedragen te worden. Inmiddels stijgen de
besmettingscijfers in het land weer behoorlijk. Of dit gevolgen heeft voor landelijke maatregelen is nu nog niet
bekend en we weten ook niet hoe de stand van zaken over zes weken zal zijn. Als school hebben we daarom
besloten volgende maatregelen in de eerste weken na de zomervakantie te (blijven) hanteren:
-

Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur de school in.
Ouders mogen de school nog niet in bij het brengen van de kinderen.
Kleuters blijven de zij-ingang gebruiken bij het kleuterplein.
De overige groepen komen binnen via de ingang aan het pleinkant of via de ingang aan de parkeerplaats.
De beslisboom wordt gehanteerd om te bepalen of een kind naar school mag.
We hanteren 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling in de school.
We ventileren veel in de klassen en passen hygiëne voorschriften toe.
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We weten nog niet in hoeverre het dragen mondkapjes na de zomervakantie geadviseerd gaat worden door de POraad. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en we zullen u in het weekend voorafgaand aan het
nieuwe schooljaar per mail informeren over de stand van zaken.
Actie voor Goede Doelen
Vorige week hebben kinderen van de leerlingenraad cheques ter waarde van
€2730,35 kunnen overhandigen aan vertegenwoordigers van de
Dierenambulance en Quiet Groningen. De beide instanties waren erg blij met de
cheques, maar vooral ook dat onze kinderen zich zo enorm ingezet hadden om
veel geld op te halen voor de goede doelen!
Na overhandiging van de cheque aan Marjan Moesker van Quiet Groningen, dat
zich inzet voor armoedebestrijding in Groningen, mochten de kinderen vragen
stellen.
Eén vraag was: Wat gaan jullie doen met het geld? Marjan Moesker antwoordde dat men het geld
voor kinderen ging gebruiken. Dan is het een actie van kinderen voor kinderen. Zeer waarschijnlijk
wordt het gebruikt om Sinterklaas dit jaar te helpen. Zo krijgen deze kinderen ook eens een keer een
leuk Sinterklaascadeau… Het werd even heel stil op het plein toen de kinderen dat hoorden.. Als het
geld besteed is, gaat Quiet Groningen verslag doen aan ons.
U kunt het interview met Natascha Huiszoon, ambassadeur van Quiet Groningen, hier nog lezen:
https://obs-terborch.nl/nieuws/interview-van-juf-jikke-met-natascha-huiszoon-ambassadeur-van-quiet-groningen05-2021
Afscheid van de groepen 8
De groepen 8a, 8b en 8c stapten gisteren vanaf 8.45 uur officieel de school uit, nadat
ze door een lange haag van kinderen (groepen 1 t/m 7) waren uitgezwaaid!
De rest van de dag zijn ze on tour langs de diverse huisadressen
gefietst.
Er stonden allerlei leuke activiteiten voor hun op het programma
zoals suppen, lunchen , Oud Hollands spellencircuit, barbecue etc.
We wensen alle kinderen veel plezier in
het middelbaar
onderwijs!

Circus op school
We kijken terug op een onvergetelijke circusdag! Onder leiding van de
circusdirecteur Bouwe ontvouwde zich afgelopen dinsdag een waar spektakel.
Alle groepen kregen eerst een voorstelling of in de tent of in de gymzaal
voorgeschoteld.
Daarna bereidden alle groepen een circusact voor, hierbij
ondersteund door circus docenten en leerkrachten.
Ondertussen verzorgden ouders vanuit de oudervereniging
voor een natje en een droogje, hoogtepunt was de lunch met
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pannenkoeken. Dank aan heel veel “bakouders”! De leerkrachten en medewerkers van de TSO waren hierbij ook
van de partij!
Daarnaast konden de kinderen een ijsje halen bij de ijscokar. De voedzame lunch betaalde zich in de middag zeker
uit. De kinderen lieten zich van hun beste kant zien tijdens hun eigen optreden.
Wat een acts en wat een talenten!
De middag stond bol van de jongleurs, mimespelers,
acrobaten en koorddansers!
Hopelijk heeft u al foto’s en filmpjes van de diverse
fotografen mogen ontvangen.
Onze dank gaat vooral ook uit naar de OV ouders die zitting
namen in de werkgroep ( leerkrachten en ouders OV). Mede dank zij Chantal Ritsema, Janine
de Zeeuw, Jose Bezema, Tineke van Zon en Nanda Boekhoudt werd het een fijne dag! Ook
de ouders die de gehele dag foto’s hebben genomen willen we bij deze bedanken!
Nieuws van de TSO (ingezonden)
Het einde van het schooljaar nadert alweer en voordat je het weet is het nieuwe schooljaar begonnen. Gaat uw kind
in het nieuwe schooljaar naar groep 5 en wilt u gebruik maken van de TSO op vrijdag?
Graag indien mogelijk doorgeven voor 12 juli via de mail: tso@bsodeblokhut.nl. Alvast
bedankt voor het doorgeven.
Bij deze willen we ouders en leerkrachten ook alvast even voorstellen aan de nieuwe TSO
coördinator, Marije Geukes. Na de zomervakantie neemt zij de taken van Hinke Anna over.
Als er vragen zijn; laat het gerust weten! U kunt altijd contact opnemen met de TSOcoördinator Marije Geukes. (tso@bsodeblokhut.nl)
We wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie en tot het nieuwe schooljaar!
Wist u dat?
Er steeds veel sleutels gevonden worden in en rondom school? Het daarom erg handig is als
uw zoon/dochter er een duidelijk herkenbare sleutelhanger aan heeft hangen, zodat de
eigenaar snel gevonden kan worden?
Juf Anita 40 jaar in het onderwijs
Afgelopen donderdag vierde juf Anita Lubbers haar 40-jarig jubileum als leerkracht in
het onderwijs. Een fantastische mijlpaal. De klas was passend versierd.
We hopen dat Anita nog een paar jaar op dezelfde enthousiaste wijze als nu werkzaam
zal blijven bij ons op school.
Anita trakteerde het team op heerlijk gebak en ontving uit handen van Tjibbe Jan een
attentie namens het team.
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Het interview
Kinderen stellen vijf originele vragen aan een leerkracht.

Interview met juf Annemiek Bargerbos, juf van groep 3C:

Interview met juf Janneke, juf van de groepen 4, 5 en 6:

Waarom heeft u gekozen om juf te worden?
Omdat ik kinderen heel erg leuk vind.
Was u wel eens stout toen u klein was?
Ik was heel soms stout. Ik legde mijn rekenschrift
bijvoorbeeld op de verkeerde stapel...totdat de meester
erachter kwam. Die gooide toen met een natte spons.
Daarna heb ik het niet weer gedaan.
Heeft u wel eens op de middelbare school les gegeven?
Nee, nog nooit.
Heeft u in alle groepen al les gegeven?
Ik heb in de groepen 1 tot en met 6 lesgegeven.
Welke groep geeft u het liefste les?
Groep 3 of groep 4. Volgend schooljaar heb ik groep 4,
terwijl ik dit jaar groep 3 had. Ik ben dus een geluksvogel!

Heeft u wel eens een grap uitgehaald met uw collega ’s op 1
april? ‘’Nee, maar wel iets met de kinderen van de school.
Namelijk dat er een vliegtuig over de school vloog en dat ze
allemaal een teiltje mee moesten nemen, want het vliegtuig liet
zogenaamd snoep vallen en dan konden ze dat opvangen.
Als u terug in de tijd mocht reizen, naar welk tijdperk zou u
dan gaan? ‘’Naar de tijd van ontdekkingsreizigers dan wil ik als
ontdekkingsreiziger op een groot zeilschip varen.’’
Wat heeft u liever: Weinig geld maar wel familie of heel veel
geld maar geen familie?
‘’Weinig geld, maar wel familie, omdat geld me niet gelukkig
maakt en familie wel.’’
Waar zou u liever wonen? Een villa zonder tuin of een heel
klein huisje met hele grote tuin? ‘’Een klein huisje met een hele
grote tuin, omdat ik graag buiten zit.’’
Wat is uw mooiste droom die is uitgekomen?
‘’Dat ik met een leuke man getrouwd ben en ik drie hele leuke
zoons heb en twee kleinkinderen heb.’’
Door Ella en Milou groep 6a

Door Anne en Laurine groep 6a

De agenda:
23 augustus
9-10 september

De eerste schooldag na de zomervakantie
De schoolfotograaf komt langs

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 27 augustus 2021
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