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We maken ons zo langzamerhand op voor het einde van dit bijzondere schooljaar, nu nog maar 6 weken te gaan en
dan is het zomervakantie! Iedere dag wordt gevuld met o.a. taal-lees-muziek-teken-aardrijkskunde en
verkeerslessen, maar in de tussentijd gaan we nog op schoolreis! Kun je meedoen met een alternatieve AW4D, is er
een tweede CITO periode en kunnen we de kinderen uit de groepen 8 wellicht zien schitteren
in hun afscheidsmusical. En als klap op de vuurpijl willen we alle kinderen op 6 juli trakteren op
een Circusdag!
We kijken uit naar de komende periode en houden u zeker op de hoogte! Alvast een fijn
zonnig weekend!

Nieuws van de directie
De versoepelingen met betrekking tot het coronavirus leiden ertoe dat ook wij op school meer mogelijkheden
krijgen om dingen te organiseren. Helaas wel met die restrictie dat we nog geen of weinig begeleiding/ hulp van
ouders kunnen vragen. Zo willen we samen met de OV een mooie afsluiting van dit schooljaar (laten) organiseren.
De circusdag staat bol van optredens, acts van kinderen voor kinderen. Binnenkort ontvangt u hierover meer
informatie. Daarnaast zijn er ook een aantal aanpassingen m.b.t. de meerdaagse schoolreizen gedaan, zodat we met
groepen in een eigen klassenbubbel blijven zitten.
Formatie en NPO-gelden
Op dit moment wordt de puzzel m.b.t. de formatie gelegd. Uitgangspunt van de formatie is altijd het maximaal
aantal groepen dat geformeerd kan worden. Waar het lange tijd leek dat we van 22 naar 21 groepen zouden gaan
i.v.m. een iets lager leerlingenaantal per 1-10-21, blijkt nu dat we vanuit de beschikbaar gestelde NPO gelden
(Nationaal Programma Onderwijs) hoogstwaarschijnlijk op 22 groepen kunnen blijven. Maandag a.s. wordt dit met
de MR besproken en zodra hier instemming op is kan de laatste hand gelegd worden t.a.v. de verdeling van onze
teamleden over de groepen. We hopen dan half juni de groepsindeling ouders te kunnen presenteren.
Naast het proces rondom de formatie zijn we op teamniveau aan de slag gegaan met het
bedenken van interventies om mogelijk opgelopen ‘achterstanden’ n.a.v. de
coronaperiode duurzaam in te kunnen halen. U kunt dan denken aan: klassenverkleining,
inzet onderwijsassistenten, investeren in scholing van teamleden en een inspirerende(re)
schoolomgeving. Om tot deze interventies te komen en ze goed te kunnen onderbouwen, hebben we een
schoolscan gemaakt op basis van tevredenheidspeilingen (zie verder in deze nieuwsbrief), gesprekken met
leerlingenraad, leerkrachten en analyses van de leerlingresultaten t.a.v. de kernvakken en sociaal-emotioneel
niveau. De interventies worden ook met de MR besproken en vervolgens verdeeld over de komende twee
schooljaren. Er wordt dan ook een relatie gelegd met de schooljaarplannen van de komende twee schooljaren.
Uitslag tevredenheidspeiling leerlingen en ouders
In de groepen 6, 7 en 8 hebben meer dan 200 leerlingen vragen beantwoord over o.a. hun veiligheidsbeleving en in
welke mate ze tevreden zijn over de uitleg van de leerkrachten. We durven te stellen dat de kinderen behoorlijk
tevreden zijn en zich in grote mate veilig voelen.
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In totaal hebben 140 ouders de tevredenheidspeiling ingevuld, hiervoor willen we hen bedanken. De uitkomsten
bespreken we intern en met de MR. Eventuele verbeterpunten nemen we mee in ons schooljaarplan.
De uitslagen van beide peilingen zijn openbaar te bekijken via onze Scholen op de Kaart website door op de volgende
link te klikken: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/eelderwolde/7350/obs-ter-borch/tevredenheid/

De groepen 8 en de CITO Eindtoets
Afgelopen dinsdag ontvingen alle scholen In Nederland de resultaten van de CITO Eindtoets.
We kunnen u meedelen dat we op OBS Ter Borch een gemiddelde eindscore van 542,6 hebben
behaald. Gezien onze leerling populatie ligt deze score in de lijn der verwachtingen, neemt niet weg
dat we ons petje af nemen voor de leerlingen en hun leerkrachten met dit mooie resultaat. Het
landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 534,5.
We wensen alle groep 8-leerlingen alvast veel plezier en succes toe op hun nieuwe school!

OBS Ter Borch met Tekenfund in actie voor het goede doel
Ondertussen hebben alle kinderen hun online winkeltjes geopend en wordt er al flink
verkocht!
De verkoopperiode loopt tot 2 juni, dus dit weekend is de laatste kans om spulletjes te
verkopen! De winkeltjes zullen automatisch worden gesloten. In een bijlage die bij deze
nieuwsbrief hoort, leest u een interview dat juf Jikke, van de werkgroep Goede Doelen, met
Natascha Huiszoon had. Zij is ambassadeur van Quiet Groningen.

And the winner is......Milou van Minnen!
De Kangoeroewedstrijd had dit jaar weer een kleurwedstrijd georganiseerd en die van Milou van Minnen van groep
6A viel in de prijzen. Ze heeft hier een bijpassende groene hoed op, die duidt op
creativiteit.
Milou kreeg een spel en een halfjaarlijks abonnement
op een tijdschrift.
En net als vorig jaar had Milou de hoogste score bij de
Rekenwedstrijd: 110 van de 120 punten.
Daarvoor mocht zij een spel voor haar klas uitkiezen.
Van harte gefeliciteerd Milou!

De 34e Menzis 4 Mijl van Groningen
Goed nieuws! Als school kunnen wij ons inschrijven voor de 34e Menzis 4 Mijl van Groningen. Het grootste
loopevenement van Noord-Nederland vindt plaats op zondag 10 oktober 2021. We nemen namens school hieraan
deel met de kinderen uit de huidige groepen 6 en 7.
De Jeugdloop is speciaal voor scholen en verenigingen waar jaarlijks zo'n 3.000 deelnemers aan
meedoen. Dit onderdeel draagt bij aan de sportieve ontwikkeling van kinderen. De Jeugdloop
is er voor kinderen van 6 t/m 18 jaar.
Uiteraard volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zullen we alle noodzakelijke
maatregelen nemen om risico’s te vermijden. Wanneer het evenement onverhoopt geen
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doorgang kan vinden op zondag 10 oktober ten gevolgen van COVID-19, blijft de groepsinschrijving geldig voor de
eerstvolgende editie.
U kunt uw kind middels onderstaande link aanmelden. Eind juni wordt aan alle ouders/deelnemers van obs Ter
Borch een mail gestuurd. In deze mail kunt u middels een wachtwoord uw kind aanmelden voor Team obs Ter
Borch. Ook ontvangt u in juni een machtigingsformulier van de penningmeester van de O.V.
Aanmelden kan nog tot 1 juni 2021!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=naF3F2Cr6ESkjHw9r4Xd-mh9LlZ2OKBPkHrasbciC1UMlcyTE1GWFlDSUhWRTdaUTdBN0xIOE5HVS4u
Met sportieve groet, mede namens het team van obs Ter Borch,
Harko Kievit

De AvondWandel4Daagse
Ook dit jaar gaat de avondwandelvierdaagse (AW4D) Eelde-Paterswolde helaas niet door.
Net als vorig jaar is er wel een Home-Edition AW4D. Op de site van de AW4D EeldePaterswolde www.avondvierdaagse-Eelde-Paterswolde.nl kun je je aanmelden.
Deelname is € 6,50 per deelnemer.
Tot en met 30 juni 2021 loop je je eigen Avond4daagse. Met eigen routes, vanaf een
eigen locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand.
Na aanmelding krijg je toegang tot de app E-Routes. Via de app ontvang je iedere wandeldag routes waar je uit kunt
kiezen. Je kan 4 routes (van 2,5 – 5 – 10 kilometer) automatisch laten aanmaken. Je bepaalt zelf welke route en
wanneer je loopt. Als je je eigen avond4daagse maar afrondt binnen 2 weken na de eerste wandeldag.
Na 4 wandelingen ontvang je dan de enige echte Avond4daagse medaille. Thuisbezorgd! Veel plezier!

De schoolreizen
Zoals u in een vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan we corona-proof op schoolreis.
Groepen
Datum
1 en 2
14 juni 2021
Schoolreisbijdrage groepen 1+2: € 20,00
3
5 juli
Schoolreisbijdragegroepen 3: € 30,00
4
29 juni
Schoolreisbijdrage groepen 4: € 30,00
5
18 juni
Schoolreisbijdrage groepen 5: € 35,00
6
18 juni
Schoolreisbijdrage groepen 6: € 35,00
7.elke groep gaat apart 15 t/m 18 juni
Schoolreisbijdrage groepen 7: € 50,00
8. elke groep gaat apart 9 t/m 12 juni

Bestemming
Nienoord in Leek
Duinenzathe in Appelscha
Drentse Koe in Ruinerwold
Ponypark Slagharen
Ponypark Slagharen
Kampeerboerderij de Hullen in Roden
Kampeerboerderij
’t Arendsnest Ameland

Schoolreisbijdrage groepen 8: € 75,00
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De penningmeester van de oudervereniging zal binnenkort de automatische procedure opstarten voor ouders die
een machtiging m.b.t. de schoolreisbijdrage hebben afgegeven.
Hierbij een vriendelijk verzoek aan ouders die de schoolreisbijdragen eenmalig willen initiëren,
om dit in de komende periode te doen.
U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL08RABO0315815809
t.n.v. oudervereniging OBS Ter Borch, onder vermelding van naam kind en groep.

Wist u dat?
De artikelen, die u kunt kopen via Tekenfund echt prachtig zijn?! De actie voor onze goede doelen erg goed
verlopen?
Er in de kleutergroepen gewerkt wordt met thema’s als Rupsje nooit genoeg, sprookjes, kriebelbeestjes en de
jungle? De leerkrachten ouders vaak even een filmpje of foto’s maken voor ouders?

Het interview
Kinderen van de bovenbouw interviewen leerkrachten. De opdracht is om vijf
originele vragen te bedenken.

Interview met juf Anita van groep 3A
Wat is je favoriete app en waarvoor gebruik je die?
YouTube. Die gebruik ik om dierenfilmpjes te kijken, want ik
mis mijn hond. Die is namelijk overleden.
Altijd frikandellen als ontbijt of altijd donuts als ontbijt?
Frikandellen, want in donuts zit veel te veel suiker.
Als je een jongen was, wat zou je dan als eerste willen
doen?
Ik zou staand gaan plassen.
Altijd spelling of altijd rekenen?
Spelling, ik vind de Nederlandse taal erg leuk.
Waar koop je altijd je boodschappen en waarom?
Bij de Jumbo, want dat is lekker dichtbij.

Interview met juf Jara van groep 1 / 2 D
Wat is je lievelingssprookje?
De wolf en de zeven geitjes en Roodkapje, ik kan niet kiezen!
Wat wou je vroeger worden?
Juf of bioloog
Koffie of thee?
’s Ochtends koffie!! De rest van de dag thee.
Altijd binnen of altijd buiten
Altijd buiten!
Nooit meer kunnen praten of nooit meer kunnen horen?
Nooit meer kunnen praten, want ik kan niet zonder muziek.
Door Danne, Vera en Sterre van groep 8a

Door Dominique en Anné van groep 8a

De agenda:
Tot 2 juni
Vanaf 7 juni
21 juni
30 juni

Verkoopperiode Tekenfund voor onze goede doelen
Start afname Cito E-toetsen
Margedag groep 1 t/m 8 (i.p.v. 7 juni!)
Margedag groep 1 t/m 8

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 11 juni 2021
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