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We maken ons weer op voor het komende herfstweer. De dreigende luchten, stormwind en slagregens zijn
voorbodes van het najaar. Nog even en dan kunnen we weer genieten van het prachtige kleurenpalet dat de herfst
ons elk jaar weer voorschotelt. Hierbij de nieuwsbrief met allerlei informatie, veel leesplezier.
Nieuws van de directie

Sinds 20 september zijn er weer versoepelingen doorgevoerd m.b.t. COVID-19. Zo is het niet meer nodig dat
de hele klas in quarantaine gaat bij een enkele besmetting. Wij volgen dit advies van de GGD, maar zullen te allen
tijde de ouders van de betreffende groep informeren over de situatie en persoonlijk contact opnemen met ouders
waarvan wij vermoeden dat hun kind langere tijd in de directe nabijheid van het besmette kind is geweest. Op dit
moment spelen er, gelukkig, geen besmettingen bij ons op school.
De 1,5 meter afstand regel is inmiddels landelijk losgelaten. Het betekent dat we in school eigenlijk geen
belemmeringen meer ervaren. We laten ouders nog niet massaal toe in de school. We beraden ons op
mogelijkheden om te kijken in hoeverre we ouders weer in school willen toelaten bij bijvoorbeeld het brengen. Tot
de herfstvakantie komt er nog geen verandering. We houden u op de hoogte.
We zouden bijna vergeten dat naast de COVID-19 perikelen onze schoolontwikkeling een mooie vlucht aan het
nemen is. Onze reken-, hoogbegaafdheid-, Kanjer- en ICT-coördinator
zijn op hun ambulante dagen volop bezig met beleidsontwikkeling en
coaching van collega’s. In onze ogen wordt daarmee het NPO-geld zeer
goed besteed. We zullen u in de volgende ouderbulletins inhoudelijk
meer vertellen wat er precies ontwikkeld en gedaan wordt.
Even voorstellen!
Met ingang van dit schooljaar heten we Patrick Boere hartelijk welkom. We zijn heel blij dat we
nu op obs Ter Borch een conciërge hebben. Patrick zal in de loop van tijd voor 16-20 uur op onze
school werkzaam zijn. Hierbij stelt hij zich aan u voor.
Mijn naam is Patrick Boere en vanaf volgende week zal ik als conciërge werkzaam zijn op OBS Ter
Borch en op OBS Brinkschool in Haren.
Wat informatie over mijzelf, ik ben 53 jaar, getrouwd, we hebben een zoon van 20 en een dochter
van 18 jaar oud. Geboren in Rotterdam en sinds 2000 woonachtig in het hele mooie en rustige Nieuw Scheemda.
Ben werkzaam geweest als monteur bovenleiding NS, servicemonteur data/telecom, storingsmonteur PIN automaten
en kassasystemen, cameraman, verkeersregelaar, schoonmaak NS, technische helpdesk KPN en klantenservice NS, en
nu dus conciërge !
Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en om iedereen op obs ter Borch te ondersteunen waar mogelijk !
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Algemene ledenvergadering Oudervereniging
Ieder jaar worden ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld om de ledenvergadering bij te wonen. Hierbij de
uitnodiging.

Uitnodiging aan alle ouders/verzorgers van OBS Ter Borch
U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van
Oudervereniging OBS Ter Borch (OV) op donderdag 4 november 2021.
We zullen onze activiteiten toelichten en de jaarrekening presenteren. Tevens blikken we vooruit op het komende
schooljaar. Ook de MR zal hun bezigheden toelichten.
Graag willen we dat u zich aanmeldt bij ov.terborch@stichtingbaasis.nl, vóór 25 oktober a.s.
Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken en een uitnodiging voor de onlinebijeenkomst.
Namens het bestuur van de Oudervereniging OBS Ter Borch,
Lieneke de Zeeuw (OV)
Hulp gevraagd voor de schoolbibliotheek (reminder)
Wellicht is het u ontgaan. Lijkt het u leuk om biebouder te worden?
Voordat het coronavirus toesloeg hielpen ouders bij het uitlenen en innemen
van boeken.
We vinden het belangrijk om kinderen dagelijks de mogelijkheid te bieden om
een boek te kunnen lenen. Onze kinderen lezen graag en het is fijn dat we met
behulp van hulpouders/ vrijwilligers aan deze behoefte tegemoet kunnen
komen.
Wat zijn de taken van de hulpouders/vrijwilligers?
Zij:
•
•
•
•

nemen boeken in en scannen deze;
helpen kinderen om een leuk boek te zoeken;
zetten de boeken op alfabetische volgorde in de rekken terug;
repareren indien mogelijk en wenselijk kapotte boeken;

We willen graag weer ouderhulp opstarten. Per dag komen er dan twee ouders die gedurende 45 minuten op school
aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat uit op ma. di. wo.-en donderdag of van 10.15-11.00 uur.
Lukt het niet om elke week te komen? Dan kunnen we u ook eens per twee weken inplannen.
We maken gebruik van een kwartaal rooster (nu de maanden oktober-december), waarbij er op alle dagen, inzet van
vrijwilligers is. Voorafgaande aan de hulp zal er, om u wegwijs te maken, een informatiebijeenkomst worden belegd.
Dit verzoek geldt nadrukkelijk ook voor een iedereen die wil komen helpen, dus niet alleen voor ouders van onze
school maar wellicht ook voor buurtbewoners, opa’s en oma’s etc.
We zien uw reacties graag tegemoet! U kunt zich aanmelden bij juf Annelies en/of juf Anneke
(a.noorman@stichtingbaasis.nl en a.dalmolen@stichtingbaasis.nl )
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Activiteiten in de Kinderboekenweek!
We gaan van 6 t/m 17 oktober op vossenjacht, we houden een boekenmarkt, we verkleden
ons, we zingen liedjes en maken dansjes, we oriënteren ons op een leuk beroep, we
ontdekken allerlei dingen, we beelden beroepen uit, nodigen gastsprekers en voorlezers uit.
Kortom, deze weken staan bol van activiteiten! U hoort zeker van ons!
De kleuters gaan zelfs op bezoek bij boswachter Bart! Hij vertelt wat een boswachter zoal
doet in de Onlanden!

Vossenjacht en boekenmarkt op Obs ter Borch
We starten op woensdag 6 oktober de Kinderboekenweek met een heuse
Vossenjacht. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Worden wat je
wil.
We gaan in de wijk op jacht naar vossen (ouders die verkleed zijn) die allerlei
beroepen uitbeelden. Tussen 8.45 en 12.00 uur gaan de groepen om de beurt op zoek. Wie zullen ze allemaal
tegenkomen? Dat is nog een verrassing!
De groepen krijgen bij elke vos een letter. Als ze na afloop van de jacht alle letters op
de goede volgorde leggen, ontdekken ze een slagzin. En dan kunnen ze in de dagen
daarna in de eigen groep met het thema aan de slag!
Kinderen die het leuk vinden om op woensdag 6 oktober verkleed te gaan als kok,
schilder, politieagent, profvoetballer, dokter, zuster of wie dan ook, mogen dat
natuurlijk best doen.
Denk wel aan goede wandelschoenen en een goede jas bij fris weer!
De leerkrachten lopen met hun eigen groep. De kinderen van groep 8 lopen als begeleider
mee met de groepen 1-2 en 3.
In de Kinderboekenweek is er ook weer een Boekenmarkt.
Dit jaar voor de groepen 1 t/m 6. De kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn begeleiders
en worden bij kraampjes ingezet. We bieden vanuit onze schoolbieb veel
afgeschreven, maar nog wel mooie boeken aan. We vragen de kinderen om ook zelf
een boek voor de verkoop mee te nemen.
Wij verkopen de boeken in principe voor € 1,00 per boek Dunne, kleine leesboekjes

(vooral groepen 3 en 4) worden per tweetal verkocht. De opbrengst van de
boekenmarkt is voor het aanvullen van de eigen klassenbieb.
We stellen het op prijs dat een boek bij de eigen leeftijd past, er goed uitziet en niet
beschadigd is. Bij de kleuters vragen we specifiek prenten- en kleuterboeken, geen baby- of
peuterboekjes.
De boekenmarkt is gewoon in de lokalen.
Voor de groepen 1 en 2 op vrijdag 15 oktober; groepen 3 en 4 op woensdag 13 oktober en
groepen 5 en 6 op maandag 11 oktober.
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De leerkrachten informeren u wanneer boeken ingeleverd kunnen worden. We wensen iedereen een boeiende
Kinderboekenweek!
Onze binnentuin als schooltuin/ moestuin?
Wij onderzoeken momenteel, op initiatief van juf Jara, of het mogelijk is om van onze binnentuin een schooltuin/
moestuin te maken.
Voordat dit gerealiseerd kan worden, moet er het nodige voorwerk gebeuren: toestemming van de gemeente, de
beheerder, een plan van aanpak en ga zo maar door. We hebben ondertussen een werkgroep opgericht, die deze
plannen uit gaat werken. We zijn echter op zoek naar een ouder, die kennis van zaken heeft op dit groene gebied.
Wie oh wie kan onze Werkgroep Moestuin komen versterken?
Graag mailen naar juf Jikke j.emmelkamp@stichtingbaasis.nl

Voortgang ‘nieuw’ schoolplein
Er is een doorstart gemaakt met de schoolpleinwerkgroep met als doel ons
kleuter- en grote plein op te frissen en aan te pakken. De eerste stappen zijn
gezet voor het kleuterplein; zowel SKID als de collega’s van onze groepen 1-2
hebben een moodboard gemaakt met ideeën. Over twee weken overleggen we met een bedrijf die met ons gaat
kijken naar onze wensen, vervolgens wordt er een ontwerp gemaakt. Inmiddels is ook eindelijk duidelijk wie ons
vanuit de gemeente Tynaarlo kan ondersteunen, fijn!
T.a.v. het grote plein is er maandag a.s. wederom overleg met een organisatie die met ons mee gaat denken over de
wensen en mogelijkheden op het grote plein. Ook het verkrijgen van subsidies komt aan de orde. Heeft u ervaring
met subsidies aanvragen en wilt u vanuit deze expertise een rol spelen bij onze schoolpleinontwikkeling? U bent van
harte welkom! Stuur dan een mail naar t.werksma@stichtingbaasis.nl.

De schoolfotograaf
Op dinsdag 12 oktober komt de schoolfotograaf nogmaals langs. Deze keer is het om foto’s van
broertjes en zusjes te nemen. De fotosessies starten al in de ochtend, de oudste kinderen van
de gezinnen halen hun jongere broertjes en/of zusjes uit de groepen.
De foto’s worden in het speelloklaal gemaakt.
Houdt u er even rekening mee?

Wist u dat?
-

Het dinsdag 5 oktober de ‘dag van de leraar’ is?
Als uw kind het leuk vindt een tekening of kaartje voor zijn/ haar meester of juf mag meenemen deze dag?
U dit niet als een verplichting hoeft te zien?
We de kiss&ride- strook afsluiten zodat we een veiliger verkeerssituatie voor ouders en kinderen kunnen
creëren? Er nu wel ouders zijn die ook het fietspad als wachtplek gebruiken?
Dit gevaarlijke situaties oplevert en het ook onoverzichtelijk is voor passerende fietsers?
We u willen verzoeken vooral op de stoep en de kiss en rode strook op kinderen te wachten?
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Interview met twee leerkrachten
Kinderen uit de bovenbouw interviewen leerkrachten.
Ze bedenken 5 originele vragen. Deze keer waren juf Loes, steun en
toeverlaat voor veel kinderen en meester Eric, leerkracht groep 8B en
trotse vader van (baby)tweeling Sam en Tom.
Vragen aan juf Loes, onderwijsassistent
Als je op een andere planeet zou leven, welke dan en
waarom? Ik denk op de maan. Daar zijn tenminste al
mensen geweest.
Als je een dag een ander beroep kon kiezen, wat dan
en waarom? Dan zou ik graag knutsel juf willen zijn. Ik
ben namelijk dol op knutselen.
Met welke persoon zou je graag willen wisselen voor
een dag en waarom? Met de burgemeester van
Groningen. Dat lijkt me echt heel leuk!
Wat zou je graag willen hebben en waarom? Het mag
fantasie zijn. Ik zou heel graag een klein hondje willen
hebben. Dat vind ik zo leuk en schattig.
Wanneer was je trots toen je iemand had geholpen? Ik
ben erg trots als kinderen een succeservaring hebben!
Hierdoor kunnen ze hun eigen zelfvertrouwen
terugwinnen.
Door Vic Wentink en Matthijs Nijland, groep 8C.

Interview met meester Eric, groep 8B
Naar welk zou je heel graag willen gaan? Amerika. Dat
lijkt me een heel divers land, ik volg veel Amerikaanse
sporten, er zijn veel interessante steden, verschillende
klimaten. Ik hou sowieso van westerse landen.
Welk dier zou je voor een dag een keer willen zijn?
Een kat, lekker de hele dag niks doen, heerlijk! Je hoeft
naar niemand te luisteren en mag doen waar je zin in
hebt.
Wat is het leukste dat je ooit hebt gedaan? Met
vrienden naar een gamehal in Amsterdam, de
Arcadehal.
Heb je ooit in je leven een prijs gewonnen? Jazeker.
Op de basisschool was een keer een tekenwedstrijd.
Die heb ik gewonnen! Ik mocht toen in een klein
vliegtuigje boven Eelde vliegen.
Wat is het engste dat je ooit hebt gedaan? Ik ben een
keer op een hoge toren op de St. Jansberg in Limburg
geklommen. Met zo'n wenteltrap... En ik heb
hoogtevrees...
Door Hannah Meijer en Iris Barla, groep 8C

De agenda:
6 t/m 16 oktober Kinderboekenweek “Worden wat ik wil”
6 oktober
Start van de Kinderboekenweek 2021
Beroepenvossenjacht in de schoolwijk
11 oktober
Boekenmarkt voor de groepen 5 en 6
12 oktober
Schoolfotograaf voor de broertjes en zusjes foto’s
13 oktober
Boekenmarkt voor de groepen 3 en 4
15 oktober
Boekenmarkt voor de groepen 1 en 2
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 oktober 2021
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