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Je merkt het aan alles, de krokussen en narcissen steken hun kopjes boven de grond, de eerste eitjes allang gelegd
en er worden lammetjes geboren! M.a.w.de lente komt eraan!
Kinderen spelen weer meer buiten, kunnen langer even op het plein hangen en de

knikkerpotjes worden weer gevuld met de mooiste knikkers.
Voor u ligt een nieuw ouderbulletin, veel leesplezier
en alvast een fijn lenteweekend!
Nieuws vanuit de directie
Deze week is er een brief naar u uitgegaan, waarin werd aangegeven dat Bert Wansink, voor langere tijd uit de
running zal zijn. Om de voortgang en kwaliteit de borgen is er m.i.v. deze week een interim-directeur aangetrokken.
Hieronder stelt hij zich aan u voor.
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Corjan van der Veen. Ik ben 50
jaar en ik woon samen met Annemiek en mijn 3 zoons in Zuidlaren. Ik heb bijna 30 jaar ervaring in het onderwijs als
leerkracht, adjunct-directeur, directeur, meerscholen directeur, beleidsmedewerker HRM, staflid en interimdirecteur bij verschillende onderwijsstichtingen.
Mijn passie en kracht zit in het adviseren en helpen van organisaties op het gebied van
ontwikkelen en veranderen in het onderwijs. Meedenken maar vooral ook zorgen dat er
daadwerkelijk iets van de grond komt, daar sta ik voor. Mijn deskundigheid richt zich vooral
op veranderkunde, marketing van het onderwijs en het coachen op didactische en pedagogische vaardigheden.
Ik ben pragmatisch in mijn onderwijsbenadering. Door observatie en analyse ben ik in staat een passend advies te
geven bij een hulpvraag van teams op zowel onderwijsinhoudelijke als op managementgerichte vraagstukken.
Ik heb bijzonder veel zin om samen met het team van OBS Ter Borch aan de slag te gaan om het onderwijs een stukje
beter en leuker te maken.
Mocht u nader kennis willen maken, dan nodig ik u van harte uit om even binnen te lopen, anders komen we elkaar
vast een keer tegen in de school.
Corjan van der Veen
Afsluiting Kunstmaart
Op maandagmorgen 25 maart trad het schoolorkest voor alle groepen op. Als afsluiting
van de Kunstmaart, waarin klassieke muziekstukken in het voetlicht stonden, brachten
de kinderen een “aubade” voor iedereen.
Grote waardering voor de kinderen, die twee mooie stukken hadden ingestudeerd en nu
ten gehore brachten. Ook dank aan Ben Hesselink en dirigent Tekke Withaar voor het
maken van de arrangementen en het (bege)leiden van het orkest!

Studiedag (Hoog)begaafdheid
Woensdag 27 maart heeft het team een inspirerende studiedag rondom het thema (hoog)begaafdheid gehad.
Thema was (hoog)begaafdheid, van signaleren tot uitvoering.
Het verschil tussen school slimme en hoogbegaafde kinderen, het bieden van een gedifferentieerd aanbod, het
ontwikkelen van leergedrag, formeel en informeel leren, wat is talent en hoe zie je dat en tot slot de leerkuil waren
enkele aspecten die de revue passeerden. Dankzij de inspirator Jan Kuipers kunnen we op een leerzame, leuke dag
terugkijken.

“Metzingen” in de groepen 3 en 4
Wij zingen mee met Drentse Kinderliedties..!
Alle kinderen van de groepen 3 en 4 hebben met het project “’t Jaor Deur”
meegedaan.
Hierbij stond alles in teken van een heus “Metzingconcert”.
Namens alle juffen en vele behulpzame ouders, die
getuige waren van een mooi event, geeft juf Farda een
sfeerimpressie.
Op woensdag 3 april zijn de kinderen van de groepen 3 en 4 naar het Metzingconcert in
de Dorpskerk in Eelde geweest. Het was een groot succes!
Er waren ook kinderen van scholen uit Zuidlaren en Yde.
De kinderen konden samen met een band en zangeres Martije een tiental liedties in het
Drents zingen.
De afgelopen weken hebben we die liedties met veel plezier in de klas gezongen.
Tijdens het concert zongen de kinderen uit volle borst mee!
We zijn ervan overtuigd dat de liedties blijven nog wel even een tijdje in hun hoofd blijven rondzingen.

Jongerenwerker
M.i.v. vrijdag 19 april zal Robin Geertsma zijn werkzaamheden als jongerenwerker voor
de dorpen Eelde-Paterswolde en Eelderwolde starten.
Hieronder stelt hij zich aan u voor en legt uit wat zijn rol als jongerenwerker is. Wij heten
hem van harte welkom en wensen hem succes en plezier!
Wie ben ik?
Ik zou mijzelf als sportief willen omschrijven. Sporten is ook wat ik graag doe. Ik beoefen verschillende sporten zoals
voetbal, bootcamp en kickboksen. En als ik niet zelf aan het sporten ben, kijk ik graag naar sport. Daarnaast luister ik
graag naar muziek. Ik heb namelijk een hele brede muzieksmaak.
Voor jongeren!
Met het jongerenwerk richt ik mij op jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar. In samenwerking met jongeren probeer
ik te achterhalen wat er speelt en waar er behoefte aan is. Om vervolgens te kijken naar de mogelijkheden. Denk
bijvoorbeeld aan een activiteit.
Maar het jongerenwerk is meer dan alleen leuke activiteiten opzetten.
Jongeren kunnen terecht bij het jongerenwerk als ze vragen hebben over school,
werk, drugs, seks, geld etc. Ook als het even tegenzit is het jongerenwerk er om
je vragen te beantwoorden of juist alleen om een luisterend oor te bieden. Een
jongerenwerker heeft een vertrouwensfunctie!
Het jongerenwerk zoekt jongeren op. Dat betekent dat er ontmoetingsplekken
worden bezocht, waaronder scholen. Daarvoor wordt een hele open benadering
gebruikt.

Voor buurtbewoners!
Het is jongerenwerk is niet alleen een aanspreekpunt voor jongeren, maar ook voor ouders, leraren en overige
buurtbewoners. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn, ben ik altijd bereid om daar naar te luisteren en een advies
te geven en/of een actie te ondernemen.
Hoe ben ik te bereiken?
Per 19 april zal ik vast aanwezig zijn op de vrijdag van 16:00 tot 17:30 in de MFA ter Borch. Daar zit ik klaar voor elke
vraag en elk verhaal. Daarnaast kun je mij altijd bellen, appen of mailen.
Dat kan via:
Mobiel: 06 86 87 97 60
Mail: r.geertsma@tynaarlo.nl
Theoretisch verkeersexamen voor de groepen 7.
Gisteren hebben de kinderen uit de groepen 7 aan het theoretisch verkeersexamen
deelgenomen. In de voorafgaande weken hebben ze samen met de meester en juffen
flink geoefend. Dat dit zich heeft uitbetaald is ondertussen gebleken. We hebben de
uitslagen binnen gekregen, alle kinderen zijn geslaagd! Nu op naar het praktisch
verkeersexamen op 9 april a.s.

Paasontbijt en neut’n schaiten
Dit jaar hebben we op donderdag 18 april weer een Paasontbijt in alle groepen. De
oudervereniging is verantwoordelijk voor de organisatie, hierin bijgestaan door de
leerkrachten.
Wat verwachten we van de kinderen? Ze nemen zelf een bordje,
bestek en beker/kopje mee in een rugzak of tas. Zin in een eitje?
Geef uw kind er dan gerust een mee naar school.
Op deze dag organiseren de gymjuffen het jaarlijkse noten schieten in de gymzalen.
De gymlessen komen op deze dag te vervallen. De kinderen moeten wel hun gymschoenen aan doen tijdens het
noten schieten.
De indeling voor het noten schieten:
Groep 7 ABC 9.10 – 9.50 uur
Groep 6 ABC 9.50 – 10.30 uur
Groep 5 ABC 10.30 - 11.10 uur
Groep 4 AB 11.10 – 11.50 uur
Groep 8 ABC 13.20 – 14.00 uur
Groep 3 ABC 14.00 – 14.40 uur

Koningsspelen voor de groepen 6 t/m 8
De Koningsspelen voor de groepen 6 t/m 8 vinden dit jaar al plaats op vrijdag 12 april. De spelen worden in en
rondom de sporthal de Marsch in Paterswolde gehouden. De groepsleerkrachten informeren u hier nog over.

Koningsspelletjes voor de groepen 1 t/m 5
Op donderdag 25 april organiseren we voor de groepen 1 t/m 5 Koningsspelletjes in en
rondom de school. De kinderen uit de groepen 7 begeleiden de groepjes.
En bij Koningsspelletjes hoort natuurlijk de kleur ORANJE.

Vooraankondiging: De avond4daagse komt er weer aan!
Dit jaar vindt het wandelevenement plaats op 20, 21, 22 en 23 mei. Zet de data alvast in uw agenda!
De start is dit jaar wederom bij Zwembad Lemferdinge.
OBS Ter Borch loopt dit jaar mee met de groepen 1 tot en met 8. De groepen 1 tot en met 5 loopt 5 km; de groepen
6 tot en met 8 loopt 10 km per avond.
Ook dit jaar zal de inschrijving weer digitaal worden georganiseerd
via http://www.avondvierdaagse-eelde-paterswolde.nl/.
Meer info hieromtrent ontvangt u via de groepsouders.
Coördinatoren A4D namens de OV
Heleen Swaak en Karin Woudstra

Agenda:
9 april
10 april
12 april
16,17 (18) april
18 april
19 april
21-22 april
23 april
29 april t/m 5 mei

Praktisch verkeersexamen voor de groepen 7
OV vergadering
Koningsspelen voor de groepen 6 t/m 8
CITO Centrale Eindtoets
Paasontbijt en noten schieten
Goede Vrijdag
Pasen
“De wolf is terug” voorstelling voor de groepen 5 en 6
Meivakantie

Het volgende ouderbulletin verschijnt op donderdag 18 april 2019

