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Nog drie weken te gaan, dan begint de zomervakantie! En is er weer een schooljaar voorbij!
Vandaag is het de langste dag van het jaar, we maken ons op voor het Wild West feest, de schoolreizen
van de groepen 3, 4 ,5 en 7, het afscheid van de kinderen uit de groepen 8 en natuurlijk de vakantie! Het
is weer gezellig druk in deze periode.
U ontvangt in de loop van de volgende week een extra ouderbulletin m.b.t. groepsindeling voor het
schooljaar 2019-2020.

Nieuws van de directie.
We gaan langzaam aan naar het einde van dit schooljaar. U hebt nog de groepsverdeling en het
aantal groepen, waarmee we in het volgend schooljaar gaan starten, van ons tegoed.
De directie heeft samen met het team een aantal mogelijkheden besproken.
Hieruit is een keuze gemaakt waarna het een en ander aan de leden van de MR is voorgelegd.
Zodra er een commitment is zullen we u nader informeren.
De verdeling van de groepen en de hierbij behorende leerkrachten maken we in de loop van de
volgende week bekend. Verderop in het ouderbulletin kunt u een overzicht van de vakantiedagen aantreffen.
De data van de margedagen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!

Afscheid nemen
We nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid van twee collega’s.
Juf Hanneke
Juf Hanneke heeft jarenlang deel van ons team uitgemaakt. We kennen haar als juf van de kleuters,
ze heeft op obs Ter Borch al die jaren les gegeven aan kleuters in de groepen

1/2C en 1/2D.
M.i.v. augustus heeft zij de keuze gemaakt om met pensioen te gaan.
Het zal, zoals ze zelf zegt een grote verandering zijn om op woensdagen,
donderdagen en vrijdagen niet meer omgeven te zijn door zoveel
kinderen, ouders en collega's. Het indelen van haar eigen tijd, en het ondernemen van
activiteiten, waar ze nu niet of maar gedeeltelijk aan toe komt, lijkt haar een fijn vooruitzicht. We
bedanken juf Hanneke voor de vele fijne jaren en wensen haar samen met man en kinderen een mooie
“pensioen” toekomst!
Juf Monique

Juf Monique uit groep 4A heeft aangegeven dat zij na acht jaren OBS Ter Borch een nieuwe uitdaging gaat
zoeken.Enkele maanden geleden heeft zij zich aangemeld voor een mobiliteitstraject
binnen Stichting Baasis. Het heeft een nieuwe werkplek opgeleverd!
Na de zomervakantie gaat juf Monique op obs De Westerburcht in Eelde werken. Zij
wordt als groepsleerkracht in twee groepen 4 ingezet.
We feliciteren juf Monique natuurlijk met deze nieuwe uitdaging en wensen haar veel plezier en succes op
haar nieuwe werkplek!

And the winner is……the Oscar goes to……
Afgelopen dinsdag kwam er onverwacht hoog bezoek in zowel groep 8A van meester
Eric en juf Manon als ook in groep 8C van meester Martijn.
In het begin van dit schooljaar hebben de groepen 7 en 8 meegedaan met het project
Moviemakers in het kader van Kunst en Cultuur (Cultuurmenu ICO).
O.l.v. gastdocent Ester Kroezenga leerden de kinderen tijdens een viertal lessen hoe je een film
kunt maken. De filmpjes zijn voor de ouders van de betrokken groepen op een afgeschermde
site van You Tube te bewonderen.
Wat bleek deze dinsdag? Een van de groepjes in de klas van meester Martijn was de uiteindelijke winnaar van alle
scholen die aan dit project hadden deelgenomen! Jente, Mayke, Owen, Tess en Floor kregen tijdens de gymles een
echte Oscar aangeboden voor de beste film ! U begrijpt dat dit een erg leuke verassing was!

Ook groep 8A viel in de prijzen! Hier werd het
filmpje dat het groepje Carmen, Teun, Hanne,
Anne-Roos en Ella had gemaakt bekroond met

een heuse Oscar!
Zij hadden het mooiste verhaal gemaakt.
Groep 8C

Groep 8A

Nieuws van de Indigogroep
De allerlaatste lessen van de Indigogroep worden op donderdag 27 juni gegeven.
De Indigogroep is onze plusklas voor (hoog)begaafde kinderen met een hulpvraag.
Het afgelopen schooljaar was een pilot en we zijn bezig het te evalueren.
Ondertussen is de Plaatsingscommissie al begonnen met de selectie van de kinderen voor
volgend schooljaar.Wij maken hiervoor gebruik van het SIDI3 protocol.
Bij de selectie willen we nog meer de nadruk leggen op kinderen met een hulpvraag.
Dit kan een hulpvraag zijn op sociaal emotioneel gebied, de executieve functies
(https://wij-leren.nl/executieve-functies.php) , onderpresteren, gedrag, etc.
Dat betekent dat er kinderen uit de huidige groep naar de reguliere setting kunnen uitstromen. Zij
krijgen in het komende schooljaar voldoende uitdaging m.b.t. de aanpak en het onderwijs aanbod
in hun eigen klas. Het aspect differentiëren in de groep is in het schooljaar 2019-2020 een
aandachtspunt in de hele school. De ouders van de kinderen, die uitstromen naar de groep, krijgen
hierover persoonlijk bericht.
Kinderen, die mogelijk geplaatst gaan worden, gaan de komende periode een Kindvragenlijst invullen. De ouders van
deze kinderen krijgen een Oudervragenlijst om in te vullen.
De indeling van de nieuwe Indigogroepen wordt na de zomervakantie bekend gemaakt.
Ons (bijgestelde) nieuwe Beleidsplan “Excellente en (Hoog)begaafde kinderen” verschijnt
binnenkort op onze website.
Jikke Emmelkamp, leerkracht Indigogroep

Goede Doelen Actie Jantje Beton, een update
Van 22 mei t/m 5 juni deed onze school mee aan de actie voor Jantje Beton. www.jantjebeton.nl
Het was een initiatief van de werkgroep goede doelen, het team en de leerlingenraad.
Het goede doel was Jantje Beton, een stichting die zich inzet voor meer spelen.
Ondertussen hebben we een grote doos met verkochte loten naar Jantje Beton
teruggestuurd. We wachten in spanning af, wat het bedrag is dat we hebben
opgehaald!
Van de organisatie kregen we deze week een bericht, dat we als school nu op tweede plaats
m.b.t. de verkoop van loten via Tikkie staan.
Er staat al een bedrag van €880,- op de teller!
We houden u op de hoogte!

Wild West Feest
Wij komen op school al helemaal in de stemming! Op 5 juli a.s. hebben we van 16.00- 20.00 uur groot feest rondom
school! U wordt vooral via de groepsouders omtrent de activiteiten geïnformeerd, maar we brengen het hier
natuurlijk graag nog even onder de aandacht!

Vakantierooster 2019-2020

van

tot en met

1e schooldag

maandag 26 augustus 2019

Herfstvakantie

maandag 21 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

vrijdag 25 oktober 2019

(+ 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:
21 juni
24-28 juni
25-28 juni
26 juni
28 juni
1-3 juli
3 juli
5 juli
8 juli

Begin van de zomer
Oudergesprekken
Schoolreizen groepen 7
MR
Schoolreis groepen 5
Musical groepen 8
Margedag groepen 1 en 2
Wild West Feest + rapport mee
Schoolreis groepen 3 en 4

Het volgende ouderbulletin verschijnt op donderdag 11 juli 2019

