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De betekenis van het woord “gezellig” is in een andere taal lastig te omschrijven. Je moet zoiets gewoon ervaren.
Op dit moment is het erg gezellig (druk) op school, de gangen zijn door Karin en Sabine (ov-leden) prachtig versierd.
Een andere ouder, Bodil, heeft haar tekentalent weer laten
gelden! De kinderen en leerkrachten waarderen dit ten
zeerste!
Natuurlijk komt dit ook, omdat Sint weer in ons land is;
menige schoen is al gevuld en de lijstjes vliegen de deur
uit. En komt hij ook weer op OBS ter Borch?
Verderop in het ouderbulletin kunt u hierover meer lezen!

Nieuws van de directie
Gelukkig lukt het op dit moment om invallers te krijgen die vervangen bij ziekte of scholing van
leerkrachten.
Juf Gonny is, zoals bekend, afwezig en wordt vervangen door juf Annemieke. Juf Gonny zal wel af en
toe op school aanwezig zijn i.v.m. muzikale activiteiten. In overleg met de bedrijfsarts is besloten de
lesgevende taken voorlopig nog niet uit te voeren.

De Voorspeelavond, een groot succes!
Mocht u niet zijn geweest op de Voorspeelavond, dan heeft u
zeker iets gemist. Naast het schoolorkest traden ook andere
leerlingen op. De een speelde op de piano, de ander zong een
rap song of een gevoelige ballade, weer een ander bespeelde
de viool. Kortom, er was genoeg om van te kunnen genieten.
Een hele gezellige en intieme sfeer met alle aandacht voor de
kinderen.
I-Pads en notebooks
Zoals gemeld in het vorige Ouderbulletin, krijgt de school de beschikking over I-Pads en notebooks. Dat is mooi, maar
daarmee zijn we er nog niet. Het zijn immers middelen en het is geen doel op zich. Binnen de verschillende bouwen
worden de komende maanden afspraken gemaakt over de inzet. Wanneer gaan we wat waarom en met welk doel
gebruiken? Bij onze lesmethoden is voldoende moderne software beschikbaar, dus alle reden om dit intensief te
gebruiken.
Leerlingenraad
We hebben de leerlingenraad gevraagd om ook over de inrichting van de
gangen op school mee te denken. Hoe gezellig ook met de slingers van
Sint en Piet, toch ogen de gangen steriel en weinig uitdagend. We willen
graag aantrekkelijke leer- en werkplekken creëren, zodat onze leerlingen met plezier en in alle rust ook buiten de
klas kunnen leren. Een van onze ouders heeft al eens samen met juf Anneke naar de inrichting van de gangen
gekeken. Ze heeft vanuit haar expertise mooie ideeën en voorstellen aangedragen. We vragen nu ook nog de mening
van de kinderen. Een eerste aanzet voor hen om inspiratie op te doen is vanmiddag, want dan gaan twee leerlingen
samen met meester Bert namens de Leerlingenraad op bezoek bij obs de Vijverstee. Deze school heeft net een
nieuw gebouw betrokken.

Fancy Fair op Ter Borch?
De jaarlijkse muziekavond aan het einde van het schooljaar is inmiddels uit zijn of haar jasje gegroeid. Hoe geweldig
ook; het is een massaal gebeuren, waarbij in hoog tempo veel kinderen mogen optreden in een grote, soms
benauwde ruimte.
We vinden het tijd om het een en ander eens over een andere boeg te gooien. We willen graag eerder in het jaar
(bijvoorbeeld in mei) een Fancy Fair te organiseren met allerlei activiteiten voor met name de kinderen. Uiteraard
zijn ook de ouders dan welkom, maar de kinderen staan centraal. Hiervoor is een organisatiecomité in het leven
geroepen, die dit gaat uitwerken. Ook muziek kan hierbij zeker weer een rol spelen. Alle
(denk)hulp is natuurlijk welkom. We houden u op de hoogte!
Laat je zien!
Het wordt ’s morgens vroeg weer donkerder en dan zijn fietsers alleen nog zichtbaar m.b.v.
goede verlichting. We doen hierbij dan ook een dringend beroep aan u om de fiets van uw zoon
of dochter te controleren. De kosten van een lampje zijn niks vergeleken bij medische kosten in
het ziekenhuis of erger.
Nieuws van de MR (reminder)
De voorzitter van de MR, Freddie Kootstra, is aan het einde van zijn eerste zittingstermijn van drie
jaar als ouder lid van de MR. Volgens de reglementen kan hij voor een nieuwe termijn worden
benoemd.
Freddie heeft van de huidige ouderleden de meeste kennis en ervaring, hij is dan ook voorzitter én vertegenwoordigt
de school in de MR van de stichting Baasis (GMR). Doordat er de afgelopen twee jaar in korte tijd drie nieuwe
ouderleden zijn bijgekomen, heeft hij deze taken op zich genomen. De huidige ouderleden ambiëren op dit moment
niet om al deze taken over te nemen. De MR zou het om die reden wenselijk vinden, wanneer de kandidaat ook
interesse heeft in een of meer van deze taken.
Mochten er ouders zijn die interesse hebben om zich kandidaat te stellen, dan kan er tot morgen, 24-11-2018,
gesolliciteerd worden door het sturen van een e-mail met een korte motivatie. Deze e-mail kan worden gestuurd
naar mr.terborch@stichtingbaasis.nl. Daarna zal er dan een verkiezing volgen. Voor meer informatie kan er contact
worden opgenomen met bovenstaand e-mailadres, of voor specifieke vragen met MR-lid Laurens Huisman
(06 19582264)
De MR

Sinterklaas op OBS ter Borch!
Sinterklaas brengt op woensdag 5 december een bezoek aan onze school!
Ook nu weer de vraag hoe hij bij onze school aankomt: te voet, te paard, in de auto,
op de fiets? We wachten nog op de postbode, wellicht krijgen we weer een brief
waarin we erachter komen hoe hij dit jaar zal verschijnen!
Hieronder alvast belangrijke informatie voor iedereen!
Alle kinderen, ouder(s)/verzorger(s) worden in ieder geval om 8.15 uur op het grote plein verwacht! De kinderen
kunnen tot die tijd hun fietsen in de rekken zetten. De wegwijspieten helpen de
kinderen hier een handje bij.
We willen u vragen om:
- zoveel mogelijk lopend en/of op de fiets te komen;
- écht niet later dan 8.20 uur uw auto op de parkeerplaats te parkeren;
- vanaf daar naar het grote plein te gaan;
we vragen u dus buiten om naar het grote plein te lopen en niet zoals u gewend
bent door de (gang in de ) school!!
- na 8.15 uur niet meer via het “olifantenpaadje” te lopen i.v.m. het Sintfeest op CKC
de Rietzanger.
- een alternatieve route door de wijk te zoeken.

De meesters en juffen staan vanaf 8.15 uur op het plein en vangen de kinderen op
Alle kinderen gaan zonder ouders/ verzorgers bij hun eigen groep en leerkracht(en) staan. De groepen 1-4 staan
zoveel mogelijk in de buurt van het podium. We bespreken het een en ander ook met de kinderen, zodat ook zij
weten wat er van hen wordt verwacht.
Het wordt een pleinfeest voor onze kinderen. We vragen u als ouders/verzorgers om op de achtergrond te blijven.
We hebben een lint over het plein gehangen waarachter ruimte (op het nieuwe voetbalveld achter de muurblokken)
voor volwassenen is.
Wilt u bij uw kind blijven? Gaat u dan gerust samen mét uw kind(eren) achter het lint
staan. Op deze wijze creëren we ook ruimte voor de Sint als hij aankomt.
Na het pleinfeestje gaan de kinderen groep voor groep (eerst groepen 8 dan 7,6,5
daarna de kinderen uit de groepen 3 en 4) de school in.
De groepen 1 en 2 gaan als laatste naar binnen; indien mogelijk alleen met hun juffen,
maar we kunnen het ons voorstellen dat het voor sommige kleuters erg spannend is om
zonder ouders te gaan. Wilt u dan wel rekening met de kinderen houden en zoveel
mogelijk op de achtergrond blijven?
De kinderen verwelkomen de Sint en zijn Pieten met de voor iedereen bekende liedjes. Zingt u gerust mee! Tijdens
het “wachtmoment” klinken er sfeer verhogende liedjes.
Zodra de goedheiligman en zijn gevolg op het plein arriveren, zullen meester Bert en
juf Anneke de Sint op onze school welkom heten. We gaan dan ook ons schoollied ten
gehore brengen. We rekenen er natuurlijk op dat u uit volle borst meezingt!
Alvast dank voor uw medewerking en begrip voor de logistieke regels en afspraken. We
wensen iedereen natuurlijk een fijne dag!

Agenda:
28 november
ov-vergadering
5 december
Sinterklaasviering
13 december
MR –vergadering
20 december
Margemiddag voor de groepen 1 t/m 4
20 december
Kerstdiner van 18.00 tot 19.00 uur
21 december
Margemiddag 5-8
24 december2018 t/m 4 januari 2019 Kerstvakantie

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 7 december 2018

