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Vandaag ontvangt u alweer het vijfde ouderbulletin. Wat hadden we een geluk vanmorgen,
terwijl de kinderen naar binnen liepen, liet de natuur zich van haar mooiste kant zien. Een
dubbele regenboog zorgde voor een mooi kleurenpalet!
Via de mail, onze site en Instagram kunt u het laatste nieuws lezen en laten we ook allerlei
nieuwtjes, wetenswaardigheden en informatie de revue passeren. We maken ons weer op voor
een spannende, leuke en sfeervolle tijd op school. Sint komt binnenkort weer in ons land, maar
komt ook op 3 december bij ons op bezoek!
In een volgende nieuwsbrief berichten we u hierover. Over precies 50 dagen is het dan alweer Kerst!
We wensen u alvast een fijn weekend!

Nieuws van de directie
De laatste twee weken hebben we helaas te kampen met enkele teamleden die zeer verkouden en grieperig zijn,
waardoor we met enige regelmaat een beroep moeten doen op bemiddelingsbureau SLIM. Steeds vaker krijgen we
te horen dat er geen invaller voorhanden is. U zult begrijpen dat ons dit zorgen baart. Intern hebben we een
stappenplan opgesteld om zo min mogelijk een groep thuis te moeten laten.
Mocht het tóch zo zijn dat we niemand voor een groep kunnen inzetten, dan vragen we ouders om zelf opvang te
regelen. Er zal dan een ‘nood dagplanning’ met de betreffende ouders worden gedeeld.
Indien ouders geen opvang kunnen regelen, vangen we op school de kinderen en
verdelen we hen over de parallel- of bouwgroepen.
Ook COVID-19 baart ons zorgen; de besmettingscijfers lopen op en de regering heeft
extra maatregelen aangekondigd. Gelukkig zijn er op onze school nog geen teamleden en leerlingen besmet en dat
willen we graag zo houden. Met klem vragen we u daarom de beslisboom (zie bijlage) te hanteren indien uw kind
klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting.
Vanwege bovengenoemde reden organiseren we dit jaar geen lichtjesavond om de prachtige lampionnen te kunnen
tonen aan de ouders. Er wordt gewerkt aan een digitaal alternatief.

Margemiddag laatste schooldag
De MR heeft ingestemd met een extra margemiddag op de laatste schooldag (15 juli 2022) voor de groepen 5 t/m 8.
Dit betekent dat alle groepen deze dag om 12.00 uur vrij zijn. Wilt u dit toevoegen in uw agenda?

Parro Ouderportaal
Vanaf vrijdag 5 november doen de groepen 1-2c, 4b, 5c en 8c mee aan de pilot van Parro. We
onderzoeken in hoeverre we dit ouderportaal schoolbreed kunnen uitrollen en daarmee onze
communicatie met ouders kunnen vereenvoudigen en versterken.
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Parro is een vlotte, veilige communicatie-app, waarmee je alle school gerelateerde informatie
binnen handbereik hebt. Een mooi voordeel van Parro over veel andere platformen is dat je geen telefoonnummers
of e-mailadressen hoeft uit te wisselen.
Zo blijven privé-gegevens privé. De app van Parro voldoet aan de reglementen rondom de AVG-wetgeving.
Wat is er in de app allemaal mogelijk?
• Uw kind absent melden.
• Met enige regelmaat stuurt de leerkracht alle ouders van zijn/haar groep een
bericht. Dit kan een foto zijn van een activiteit of een mededeling die belangrijk is
voor alle ouders/verzorgers. Als ouder kunt u de foto’s voor privégebruik
downloaden, maar een foto waar andere kinderen op staan mag alléén met
toestemming van de betreffende ouders worden gedeeld.
• In de app staat een agenda. Alleen de activiteiten die voor die groep
georganiseerd zijn, komen er in te staan. De schoolactiviteiten niet, deze staan in de kalender, op de site en
in de nieuwsflits.
• De leerkracht kan u een persoonlijk bericht sturen. Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind
communiceren we niet via de app.
• U kunt ook de leerkracht een bericht sturen. Dit zijn korte en praktische berichtjes. U kunt bijvoorbeeld via
de app doorgeven dat uw kind ziek is, later komt of op een bepaalde dag naar de huisarts of tandarts moet.
Voor vragen of andere opmerkingen kunt u de leerkrachten mailen of bellen.
• Er staan ook groepsberichten in. Hier kunnen alle ouders op een bericht reageren. Voor de groepsouder is
dit fijn, zodat die gemakkelijk ouders kan benaderen voor een activiteit o.i.d.
• U kunt ook een andere ouder van de groep een bericht sturen. Makkelijk om een speelafspraak te regelen of
iets anders aan die ouder te vragen.
De pilot heeft als doel om ervaring en kennis op te doen om de app uiteindelijk op obs Ter Borch soepeler in te
voeren. Dit betekent dat wij alle instellingen die Parro heeft gaan uitproberen. Elke 3 weken evalueren wij de pilot
met de leerkrachten, ICT en de directie en passen wij indien nodig de instellingen aan.

Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021)
In deze periode besteden we in de bovenbouwgroepen aandacht aan dit thema.
MediaMasters is een onderdeel van de week
van de mediawijsheid.
Dit jaar draait de campagne om de vraag:
Hoe houden we het samen sociaal online?
In de groepen 7 en 8 nemen we de komende week deel aan het landelijke
spel: “Mediamasters”.
Aan de hand van dit spel ervaren de leerlingen de voor- en nadelen van het gebruik van sociale media. Uiteindelijk is
het doel dat leerlingen zich ervan bewust worden welke invloed sociale media kan hebben op ons dagelijks leven.

Een verkeersveilige omgeving rondom de OBS en de CBS
Afgelopen maandag is er een overleg met de directies en leden van de verkeersgroepen van beide scholen geweest.
In de jaren hiervoor is er sprake van een nauwe samenwerking geweest als het gaat om het creëren van een veilige
verkeersomgeving rondom de scholen. Zo zijn er bijvoorbeeld veilige loop-fiets-en autoroutes gekomen, is er veel
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contact met de gemeente Tynaarlo geweest m.b.t. verkeersstromen e.d. Veilig Verkeer Nederland ondersteunde ons
hierbij t.a.v. het in kaart brengen van verkeerssituaties en het geven van adviezen. De reden om onze samenwerking
te intensiveren ligt in het feit dat we overdag een toename bespeuren van verkeersstromen.
De werkzaamheden aan het Julianaplein (en omgeving) zorgen ervoor dat
de Borchsingel vaker als alternatief gekozen zal worden. Bovendien starten
werkzaamheden ter hoogte van het Paterswoldse Meer in de tweede week
van december, waardoor er sprake zal zijn van (meer) vrachtverkeer. Tot
slot zien we ook dat er steeds meer forensen gebruik maken van de
parkeergelegenheden rondom de scholen. Kortom, werk aan de winkel!
We houden u op de hoogte.
Gezien de toegenomen verkeersdrukte is het van belang om extra rekening met onze kinderen te houden.
Vooral bij regenachtige weersomstandigheden zien we dat er meer kinderen met de auto
naar school worden gebracht. Het is dan drukker, waardoor er voor kinderen vaker
onveilige verkeerssituaties kunnen ontstaan. We besteden in onze lessen aandacht aan
verkeersgedrag en zichtbaarheid zodat ook kinderen ervaren hoe zij zelf voor veiligheid
kunnen zorgen maar ook hoe automobilisten fietsende kinderen opmerken.

Fiets controles op 11-11 voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8
Zoals al in de vorige nieuwsbrief werd vermeld vindt er, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland op
donderdag 11 november, een fietscontrole plaats op het schoolplein.
Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten de kinderen niet alleen beschikken over
de juiste kennis over verkeersborden en –regels, maar zij moeten ook beschikken over een veilige
fiets.
Een goed functionerende fiets met goede verlichting, reflectie en remmen zorgt er in elk geval
voor dat kinderen goed gezien worden in het verkeer en dat zij zelf goed
kunnen reageren.
Let wel! Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 komen op deze dag met de fiets naar school!
De kinderen kunnen hun fiets volledig laten controleren volgens de eisen die VVN aan
een veilige fiets stelt. Na de keuring krijgen de kinderen de controlekaart mee naar
huis zodat eventuele gebreken zo spoedig mogelijk hersteld kunnen worden. Bij
volledige goedkeuring (inclusief verlichting) ontvangen de kinderen een OK-sticker. Een
sticker met ‘Dagfiets 2021’ ontvangen zij als de verlichting ontbreekt/niet in orde is.
Mocht de fiets tijdens de keuring afgekeurd zijn dan kunnen wij als school eventueel zelf een herkeuring verrichten
zodat alsnog de OK-sticker kan worden uitgereikt.
De keuring kan worden uitgevoerd dankzij financiële steun van Gemeente Aa en Hunze en Provincie Drenthe.
Wilt u thuis alvast een eerste check samen met uw kin(deren) doen?

Bibliotheek Eelde tijdelijk gesloten (ingezonden)
Wellicht van belang voor ouders en kinderen die lid van de bieb in Eelde zijn.
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Vanaf maandag 29 november sluit bibliotheek Eelde tijdelijk haar deuren voor publiek. Dit in verband met de
verhuizing naar de oude Centrumschool. Vanaf dinsdag 21 december is iedereen weer van harte welkom in de
bibliotheek op de nieuwe locatie aan Schoollaan 18 te Eelde.
Inleveren
Het inleveren van geleende materialen kan tot en met 16 december in de boekenbus van het huidige
bibliotheekgebouw (het Punthoes). Vanaf 21 december kunnen materialen op de nieuwe locatie worden ingeleverd.
Reserveringen ophalen
In de periode dat de bibliotheek gesloten is, kunnen reserveringen niet worden opgehaald. Reserveringen die in deze
periode bij de bibliotheek binnenkomen, kunnen vanaf 21 december worden opgehaald op de nieuwe locatie.
Feestelijke opening
Een feestelijke opening zal plaatsvinden in januari. Meer informatie hierover volgt via de website en de
facebookpagina (www.bibliotheekeelde.nl, www.facebook.com/BibliothekenTynaarlo).

Algemene Leden Vergadering Oudervereniging.
Voor deze vergadering hadden slechts 3 ouders zich aangemeld. Hierop hebben wij besloten deze vergadering niet
door te laten gaan.
De laatste wijzigingen worden doorgevoerd op jaarrekening, hierna zullen deze en ook jaarverslag op de site worden
geplaatst.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt ons mailen op ov.terboch@stichtingbaasis.nl
Met vriendelijke groet namens gehele OV, Lieneke de Zeeuw

Vrijwillige ouder- en schoolreisbijdrage
Heeft u de mooie flyer van de oudervereniging al gezien? De ouders stellen zich aan u voor en vertellen ook wat zij
zoal voor school doen gedurende het schooljaar. U hebt vast wel gemerkt dat er veel activiteiten worden
georganiseerd en ook door de OV wordt bekostigd. Een en ander kan alleen dankzij de vrijwillige bijdrage van
ouders. Het is de zgn. ”kers op de taart” voor alle kinderen. Dat is ook de reden dat onze penningmeester u eens per
jaar verzoekt om een bijdrage van € 30,00 te doneren. Daarnaast vragen we ten tijde van schoolreizen een extra
bijdrage per jaargroep, zodat bus –en entreekosten als ook een hapje en een drankje voor de kinderen gerealiseerd
kan worden.
Hieronder vindt u de bedragen die we hiervoor vragen.
Schoolreisbijdrage groepen 1+2: € 20,00
Schoolreisbijdragegroepen 3: € 30,00
Schoolreisbijdrage groepen 4: € 30,00
Schoolreisbijdrage groepen 5: € 35,00
Schoolreisbijdrage groepen 6: € 35,00
Schoolreisbijdrage groepen 7: € 50,00
Schoolreisbijdrage groepen 8: €75,00
Een groot deel van de ouders hebben een machtiging afgegeven, voor ouders die hiervan geen gebruik maken
versturen we een uitnodiging. Binnenkort kunt u een verzoek van de penningmeester ontvangen m.b.t. de jaarlijkse
ouderbijdrage.
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11-11-2021 St. Maarten en Winkeliersvereniging Overwinningsplein
Wederom heeft de winkeliersvereniging onze medewerking gevraagd. In verband met de beperkende maatregelen
t.a.v. Covid-19 virus trakteert men niet vanuit de winkels maar komt men op de 11e november een traktatie voor alle
kinderen van OBS Ter Borch brengen. Een initiatief dat we erg waarderen en natuurlijk vragen we u om hiermee
even rekening te houden op de avond zelf.

Wist u dat:
-

Komende zaterdag 6 november, tussen 11.00-12.00 uur, de schaapsherder bezocht kan worden tegenover
Borchsingel 43?
Dit georganiseerd wordt door de gemeente Tynaarlo en er meer info te vinden is op
www.iedereendoetwat.nl ?

De agenda:
5 t/m 12 november
11 november
18 november
26 november
3 december

Week van de Mediawijsheid
Fietscontroles door VVN voor de groepen 5 t/m 8
Sint-Maarten
Intern voetbaltoernooi groepen 3 t/m 8
Margedag voor groep 1 t/m 4
Sinterklaas op Obs Ter Borch

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 november
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