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Wij zijn al helemaal in de stemming! Vanmiddag hebben we van 16.00- 20.00 uur groot feest
rondom school.
En dan nog 1 week voordat de zomervakantie start.
We wijzen u er graag op dat a.s. vrijdag de zomervakantie voor alle kinderen om 12.00 uur begint!
Dit korte ouderbulletin is de laatste van dit schooljaar. We wensen u allen fijne vakantieweken en
hopen u op maandag 26 augustus weer te mogen ontmoeten!

Nieuws van de directie
Inmiddels is de groepsverdeling aan alle ouders bekend gemaakt. Zoals gemeld, kunnen we met 22 groepen starten,
mede dankzij de inzet van de werkdrukverlagingsgelden die het ministerie de basisscholen dit jaar ter beschikking
heeft gesteld. Alle nieuwe leerlingen die zijn aangemeld wensen we een fijne schooltijd toe!
Elk jaar zijn er ook personele wisselingen, we hebben u hierover in het vorige ouderbulletin bericht. We konden toen
nog niet aangeven dat we afscheid van meester Hans gaan nemen. Hij heeft te kennen gegeven een nieuwe
uitdaging aan te willen gaan. We wensen hem natuurlijk veel succes in zijn verdere loopbaanontwikkeling!
Juf Aukje, die het afgelopen jaar het ziekteverlof van juf Monique invulde, gaat i.v.m. het werk van haar partner,
naar het midden van het land verhuizen. We wensen hen veel woonplezier en alle goeds voor de toekomst!
Vanwege het feit dat ook het herstel van meester Bert nog even voortduurt, zal Corjan van der Veen de huidige
interim-directeur, de zaken ook na de zomervakantie op obs Ter Borch waarnemen.
Zoals het er nu uitziet zal meester Michael bij aanvang van het nieuwe jaar niet volledig inzetbaar zijn. Zijn
werkzaamheden worden vooralsnog door juf Mellanie overgenomen. Juf Gonny neemt deel aan een reintegratietraject buiten het onderwijs. Zij zit formeel gezien nog in een herstelproces.
Bij juf Monique Roelandschap werd aan het begin van het vorig schooljaar een ernstige ziekte
geconstateerd. Zij is zo nu en dan bij ons op school en verleent dan hand –en spandiensten in
vooral de groepen 3 en 4. Zij zal het volgende schooljaar ook in die hoedanigheid bij ons op
school aanwezig zijn.

Tot slot nemen we afscheid van de kinderen uit de groepen 8.
Tijdens de musicals van de 3 groepen zijn ze allemaal nog een keer in het
zonnetje gezet!
Zij gaan vol goede moed naar het voortgezet onderwijs. Iedereen een hele
fijne tijd op de diverse scholen!
De groepen 8a, 8b en 8c worden op donderdag 9 juli vanaf 8.45 uur officieel de school
“uitgegooid”, nadat ze door een lange haag van kinderen (groep 1 t/m 7) zijn
uitgezwaaid!

Wisselmomenten in de laatste week.
Zoals gebruikelijk hebben we in de laatste week een wisselmoment voor (ook nieuwe) kinderen en hun nieuwe
leerkrachten.
Voor de huidige groepen 3 t/m 7 vindt dit op woensdag 10 juli van 8.35 tot 9.05 uur plaats.
Voor de huidige groepen 2 zal er donderdag 11 juli een wisselmoment van 11.30 tot 12.00 uur zijn. De kinderen uit
de huidige groepen 3 worden dan door juf Anneke, juf Aukje en juf Loes op het schoolplein opgevangen.
Op dit momentzijn we druk doende om de openstaande vacatures in te vullen. U kunt ervan
uitgaan dat dit in het nieuwe schooljaar geregeld is.
Daarnaast zijn er veel nieuwe leerlingen die bij ons op school komen, we heten deze kinderen en
hun ouders van harte welkom en wensen iedereen een hele fijn tijd op OBS Ter Borch!

Bedankt!
We willen iedereen hartelijk danken voor de hulp, de inzet, uw steun die we bij
allerlei activiteiten en werkzaamheden hebben gehad. Al die ouders, maar ook
familieleden en buurtbewoners die hebben geholpen bij de leesgroepjes, de
bibliotheek(groot)ouders, de sportdagen, schoolreizen, het Wild West feest etc.
Te veel om op te noemen!
En laten we vooral ook de groepsouders niet vergeten!
Zonder u hadden we niet zoveel leuke dingen kunnen organiseren. Uw medewerking om
ouders, in geval van nood, te berichten, hebben we erg op prijs gesteld!

Margedagen 2019-2020
Hierbij een overzicht van de marge-dagen, de leerlingen hebben dan geen school. De margedagen worden
voornamelijk ingezet voor studie maar ook voor inzet van leerkrachten tijdens toets weken.
Margedag 1-8

09-09-2019

Margedag gr.1 en 2

16-10-2019

Margedag gr. 1 en 2

04-11-2019

Margedag 1-8

11-11-2019

Margemiddag 1-8

05-12-2019

Margedag gr. 1 en 3

20-01-2020

Margedag gr.2 en 4

23-01-2020

Margedag 1-8

27-01-2020

Margedag 1-8

14-02-2020

Margedag 1-8

11-03-2020

Margedag 1-8

22-05-2020

Margedag 1-8

29-05-2020

Margedag 1-4

24-06-2020

Margemiddag 5-8

03-07-2020

Hieronder nogmaals het vakantierooster
Vakantierooster 2019-2020
1e schooldag

van

tot en met

maandag 26 augustus 2019

Herfstvakantie

maandag 21 oktober 2019

vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie

maandag 23 december 2019 vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

maandag 17 februari 2020

vrijdag 21 februari 2020

vrijdag 10 april 2020

maandag 13 april 2020

(+ vr.14-02-2019)
Goede Vrijdag / Pasen

Meivakantie/Koningsdag maandag 27 april 2020

vrijdag 1 mei 2020

4 en 5 mei

maandag 4 mei 2020

dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsdag

donderdag 21 mei 2020

Pinksteren

maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

maandag 6 juli 2020

vrijdag 14 augustus 2020

Agenda:
5 juli
8 juli
7 juli
9 juli
10 juli
26 augustus

Wild West Feest + rapport mee
Schoolreis groepen 3 en 4
Wisselmoment en kennismaking voor de groepen 4 t/m 8
Kennismaking voor nieuwe groepen 3
Start zomervakantie vanaf 12.00 uur
Eerste schooldag

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 6 september 2019

