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Vandaag ontvangt u weer een nieuwsbrief. We hebben gemerkt dat nog niet
iedereen aan de berichtgeving via de nieuwe site is gewend. Voorheen ontving u
deze ook nog via de mail omdat onze verouderde site technische mankementen liet
zien. Nu we echter een mooie site met regelmatig nieuwtjes aan u kunnen
presenteren, gaat er geen extra bericht meer via de groepsmail uit.
We zullen u nog wel even op de hoogte brengen, maar
verwijzen u graag naar onze website.
Wist u dat een app op de mobiele telefoon en/of tablet heel handig en gebruikersvriendelijk is? Uw kind
ziek of afwezig melden? Een fluitje van een cent via de site! We wensen u alvast een fijn weekend!

Nieuws van de directie
Wellicht ten overvloede, maar met de brief die deze week naar u is uitgegaan, willen we u informeren over de staking, op
woensdag 14 februari, zodat u in de gelegenheid bent om opvang te regelen. Evenals voorgaande keren wordt er vanuit de
school geen opvang geregeld. De kinderopvang wordt door ons op de hoogte gebracht.
De bereidheid onder het team om opnieuw te staken is vooral ingegeven door zorgen over de
toekomst van het onderwijs. Het team heeft hart voor de kinderen en wil niets liever dan ook
die woensdag onderwijs geven. Tegelijk is daar ook de zorg. De afgelopen weken zijn we weer
op de feiten gedrukt, dat het steeds lastiger wordt om invallers te vinden.
De kinderen worden dan over andere groepen verdeeld, een extra belasting voor zowel
kinderen als ook leerkrachten. Ook vanuit de opleidingen komen de signalen dat de aanwas
van nieuwe studenten minder is. Dat is echter wel hard nodig, om de uitstroom van
leerkrachten vanwege hun pensioen op te kunnen vangen.
Natuurlijk beseffen we allemaal dat dit voor u als ouders gevolgen heeft. Dat is zeker ook in de gesprekken
over al dan niet staken een belangrijk punt geweest. De motivatie vanuit het team geeft aan dat hun zorg ook
uw zorg is. Ondanks het feit dat er geen salaris voor deze dag wordt uitbetaald, staan de leerkrachten achter
hun keuze. De staking op onze school heeft tot doel de nood en zorg te onderstrepen. Het gaat om de
toekomst van uw en onze kind(eren). Goed onderwijs voor nu en in de toekomst is en blijft essentieel. Wij
hopen op uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Bert Wansink, Anneke Dalmolen

Nieuws vanuit de leerlingenraad
In het overleg op 23 januari van de leerlingenraad met mevrouw Karin Braakman, directeur van BSO
de Blokhut, is de TSO op OBS Ter Borch geëvalueerd. In een prettige sfeer is gesproken over hoe de
TSO voor iedereen leuk kan worden gemaakt. Uit het leerling tevredenheidsonderzoek van juni 2017
kwam naar voren dat de leerlingen van de groepen 5 en 6 tevreden zijn en de leerlingen van 7 en 8
de TSO niet altijd als leuk ervaren. Natuurlijk heeft leeftijd iets met de beleving te maken, maar
verbetering is altijd mogelijk.

Vanuit de leerlingen kwam naar voren, dat er behoefte aan extra buitenspelmateriaal is. De aanschaf van deze extra
spelcontainer is ondertussen gerealiseerd. Ook gaven de leerlingen aan dat het prettig is als iedere begeleider van de Blokhut
dezelfde regels hanteert. Vanuit school gelden de Kanjerregels en de TSO heeft aangegeven hier graag bij aan te willen sluiten.
Verder is de wens extra gymruimte te realiseren voor allerlei sporten. Met name dit laatste is lastig, omdat er zaalhuur moet
worden betaald en een tweede zaal tot te hoge kosten zou leiden.
Ter informatie: Per jaar wordt voor een halve gymzaal ruim € 3.500,- betaald. Er is afgesproken dat over enkele maanden een
tussenevaluatie wordt gehouden.
In de aparte leerlingenraad is verder gesproken over het wc-gebruik en met name de netheid. Vanaf de
Kerstvakantie is een extra toilet schoonmaakronde ingepland tussen de middag.
Dit kost OBS Ter Borch extra geld en was een dringend verzoek vanuit de leerlingenraad.
Leden van de leerlingenraad zullen de komende tijd de groepen bezoeken om informatie te geven.

Even voorstellen….Wisseling van de wacht TSO
Dag ouders, graag willen wij ons aan jullie voorstellen.
Wij zijn Annemiek (links) en Krista (rechts) en wij zijn de nieuwe coaches op de TSO bij de Ter Borch. Annemiek is de TSOcoördinator, zij werft nieuwe TSO- krachten, zorgt voor de groepsbezetting, planningen en behandeld alle extra
aanvragen/afmeldingen/vragen van ouders.
Krista werkt al lang met veel plezier bij de Blokhut en gaat met haar ervaring TSO- krachten
ondersteunen/aansturen en kijkt waar hulp nodig is.
Afgelopen week hebben wij met de directie van de school en de leerlingenraad samen
gezeten om te kijken wat er goed gaat en waar verbeterpunten liggen.
Wij zijn er druk mee bezig om te kijken naar nieuw spelmateriaal voor zowel binnen als
buiten, om extra activiteiten aan te bieden en om er elke dag een klein feestje van te maken.
Samen streven wij naar een gezellige, uitdagende tussen schoolse opvang op OBS Ter Borch.
Als er vragen zijn, schiet ons gerust even aan!

Op het menu: Een heerlijk bordje Cultuur!
We laten u alvast weten dat er in de laatste twee weken van maart activiteiten op het gebied van Cultuureducatie met kwaliteit
zullen plaatsvinden.
We hebben immers een subsidie ontvangen waardoor we meer in staat zijn om kinderen in aanraking te brengen met cultuur en
kunst als ook ze te laten samenwerken met o.a. kunstenaars uit de schoolomgeving. In het volgende ouderbulletin hoort u meer
hierover!

Verkeerseducatie en een voorstelling voor de groepen 3 en 4
In het kader van verkeersveiligheid op scholen in de provincie Drenthe krijgen de kinderen uit de groepen 3 en 4 de voorstelling
“Verkeerseducatie is geen poppenkast – Verkeerde planeet wordt verkeersplaneet ” op dinsdag 13 februari voorgeschoteld.
De voorstelling duurt 45 minuten en de kinderen worden op speelse wijze door de dames Esther ter Horst en Soula Notos via
een popkarakter (Spacy van de verkeerde planeet) wegwijs gemaakt in de wereld van verkeersveiligheid.
Hierbij komen 4 aspecten naar voren:
1) Voorrang geven of verlenen
2) Oversteken op zebrapaden met of zonder stoplicht
3) Gordelgebruik achterbank auto van de ouders en uitstappen bij scholen
4) In de woonwijk op straat spelen
De pop Spacy en een poppenspeelster komen van de verkeerde planeet en willen kijken hoe de kinderen aan het verkeer
deelnemen. Op de verkeerde planeten gebeuren heel veel ongelukken, waardoor kinderen niet meer veilig naar school kunnen
fietsen of bij papa en mama in de auto kunnen zitten. De inwoners van de verkeerde planeet maken steeds dezelfde fouten en
weten niet meer hoe het moet. Daarom zijn er drie vertegenwoordigers (pop + poppenspeelster + gemeente

vertegenwoordiger) naar de aarde gekomen om te kijken hoe het er hieraan toegaat, zodat zij de verkeerde planeet kunnen
veranderen in een echte verkeersplaneet, waarop iedereen zich veilig kan voortbewegen.

Verkeersafspraken rondom school: op de fiets en in de auto
Wist u dat er nog steeds veel kinderen maar ook ouders hun fietsen ter hoogte
van de ingang bij de grote parkeerplaats lukraak blijven neerzetten?
Samen met de kinderen uit de groepen 6A en 6C doen we opnieuw een verzoek
om de fietsen in de rekken te stallen zodat zij geen hinder van allerlei obstakels
hebben als ze naar de gym gaan.
Op de kiss and ride strook staan de laatste tijd opvallend veel auto’s voor een langere tijd geparkeerd.
We kunnen ons voorstellen dat nieuwe ouders nog niet op de hoogte van het gebruik hiervan zijn.
Voor de anderen wiens kinderen allang (er) op school zitten geldt dit natuurlijk niet. Vandaar opnieuw
een oproep om uw auto tussen 8.00 en 9.00 uur niet op deze strook te parkeren.

Gezocht: Biebvrijwilligers!
We doen nogmaals een oproep! Op onze school helpen een aantal ouders bij het uitlenen en innemen
van boeken.
Het doel is om kinderen uit de diverse groepen dagelijks de mogelijkheid te bieden om een boek kunnen lenen.
Onze kinderen lezen graag en het is fijn dat we met behulp van vrijwilligers aan deze behoefte tegemoet kunnen komen.
We zijn heel blij met de huidige “biebcrew”, maar er zijn nog enkele plekken op te vullen.
Wilt u 1x per 2 weken op de dinsdag komen helpen? In de oneven weken is er nog plaats.
Natuurlijk kunt u zich ook voor de andere dagen opgeven!
We maken gebruik van een kwartaal rooster (nu de maanden nov-febr.), waarbij er op alle dagen, behalve
de donderdag, van 10.30- tot 11.30 uur inzet van vrijwilligers is. Op donderdag is de bieb van 8.30-9.30 uur
open.
Past het tijdstip niet in uw agenda? We hebben dan nog de volgende optie voor u: u komt van 13.45 – 14.45
uur helpen.
Dit verzoek geldt nadrukkelijk ook voor een iedereen die wil komen helpen, dus niet alleen voor ouders van
onze school maar wellicht ook voor wijkbewoners, opa’s en oma’s etc.
We zien uw reacties graag tegemoet!

Agenda:
29/31-01en 7-02
29 januari
5 februari
7 februari
23 februari
26-02 t/m 2 maart

Kunstschooldagen bovenbouw
MR vergadering
Margedag voor alle groepen
OV vergadering
Margedag voor alle groepen
Voorjaarsvakantie

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 16 februari 2018

