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Ruim twee maanden geleden ontving u het laatste ouderbulletin van ons. Wat is er die tijd ongelooflijk veel
gebeurd.Het coronavirus heeft niet alleen ons maar de hele wereld op de kop gezet.
Zo langzamerhand lijkt het de goede kant op te gaan maar voorzichtigheid en gezond verstand blijven noodzaak.
Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen in het primair onderwijs weer elke dag naar school. Het betekent dat we opnieuw
gaan kijken hoe we het een en ander organiseren, moeten aanpassen en eventueel gaan bijstellen.
“Het afscheid is definitief, de herinnering onuitwisbaar”

In memoriam Tom Schoonhoven
Bedroefd hebben we bijna drie weken geleden kennisgenomen van het overlijden van Tom,
vader van Feline uit groep 8B, Jesse (VO) en echtgenoot van Marije. In de afgelopen twee jaren
leken behandelingen zowel in Nederland als ook in een ziekenhuis in Spanje lange tijd aan te
slaan. Helaas moest Tom op 11 mei de strijd opgeven.
We wensen Marije, de kinderen, ouders en overige familie veel sterkte voor de komende tijd en hopen dat de mooie
herinneringen aan Tom, de pijn helpen verzachten.

Nieuws van de directie.
We gaan langzaamaan 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. De verdeling van de groepen en
de hierbij behorende leerkrachten maken we in de loop van de volgende week bekend.
Hieronder treft u alvast een overzicht van de vakantiedagen aan.
De data van de margedagen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!

Vakantierooster 2020-2021
Van

tot en met

1e schooldag

maandag 17 augustus 2020

Herfstvakantie

maandag 12 oktober 2020

vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020

vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari 2021

vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag / Pasen vrijdag 02 april 2021
Koningsdag

Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie*

maandag 03 mei 2021

e

2 Pinksterdag

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 12 juli 2021

Maandag 05 april 2021

vrijdag 14 mei 2021

vrijdag 20 augustus 2021

*Hemelvaart, donderdag en aansluitend de vrije vrijdag, valt in de tweede week
van de meivakantie

Complimenten voor……
Deze afgelopen maanden stonden voor ons allemaal in het teken van
flexibiliteit, creativiteit, tot 10 tellen, relativeren, en weer doorgaan.
We willen alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, oppas,
leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers van
BSO de Blokhut bedanken voor hun tomeloze energie en inzet! Ook de
medewerking van Kinderopvang Skid werd erg op prijs gesteld.

Hoe gaat het verder op obs Ter Borch na 8 juni?
De een is opgelucht en heeft er zin in, de ander toch wat huiverig en afwachtend. A.s. maandag gaan alle
kinderen weer naar school. We zien erop toe dat er zoveel mogelijk een afstand van 1 ½ meter t.a.v. leerkracht en
TSO-medewerkers wordt gehouden. Tegelijkertijd beseffen we dat dit in de grote groepen moeilijk is, toch blijven we
dekinderen erop wijzen. Vermenging van groepen/klassen is een coronamaatregel die we in acht zullen nemen.
U begrijpt dat dit vooral op het plein lastig zal zijn.
We nemen u even stapsgewijs t.a.v. allerlei onderwerpen mee.


Naar school: halen en brengen
De school gaat volledig voor kinderen open, er is inloop vanaf 8.15 uur. We blijven ‘s morgens gebruik
maken van de 4 huidige (alternatieve) ingangen. Van ouders verwachten we dat eenieder zich zoveel
mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM blijft houden. De kinderen lopen vanaf 8 juni direct naar hun
klaslokaal om de handen te desinfecteren. (Dus niet meer bij binnenkomst van school). Bij ziekte of
verkoudheid gaan we niet naar school.
De “kiss en ride” strook zal ook tot de zomervakantie gesloten zijn, zodat ouders voldoende afstand tot
elkaar kunnen bewaren.
Leerkrachten houden onderling 1 1/5 meter afstand. De TSO hanteert hierbij ook de richtlijnen van het RIVM
(zie ook onder TSO na 8 juni))



Communicatie met ouders/verzorgers
Ouders/volwassenen worden deze weken zoveel mogelijk buiten de schooldeur gehouden i.v.m.
besmettingsgevaar. Contacten worden via de telefoon of Teams gelegd.



Oudergesprekken /rapport
Ouders kunnen zich binnenkort aanmelden voor ouderrapport gesprekken. U ontvangt hiervoor een mail
van de leerkracht.



Trakteren op school
We hanteren ook nu nog de regel, dat jarigen tot aan de zomervakantie niet op school mogen trakteren. In
het volgend schooljaar mag dit hopelijk wel weer!



De Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt na de zomervakantie (begin september) op school. De huidige groepen 8 gaan dit
schooljaar nog op de foto.



Meester- en juffen dag
In de laatste schoolweek wordt er in alle groepen een leuke dag georganiseerd. Een kleine tegemoetkoming
voor het niet doorgaan van o.a. de schoolreizen, het schoolfeest en verjaardagen. De OV zorgt voor een
hapje en een drankje.



De laatste weken voor de groepen 8
Voor de groepen 8 worden er in de ze laatste weken activiteiten bedacht,
georganiseerd zodat zij toch een fijn “afscheidsgevoel” van Obs Ter Borch en hun
klasgenoten hebben. Wat er zoal georganiseerd wordt houden we deels nog even
geheim, daarnaast zal er een slaapfeest voor de verschillende groepen op school gehouden worden.



De schoolsportdag
De jaarlijkse sportdag in het Stadspark kan wellicht in het najaar georganiseerd worden, we plannen dan
een datum in de loop van 2021.

Tussen schoolse opvang De Blokhut na 8 juni
Na een aantal maanden stilstaan mogen we gelukkig weer aan de slag met TSO. In overleg met de school hebben
we gekeken op welke manier dat zo veilig mogelijk georganiseerd kan worden:
- de dagelijkse voorbereiding/overdracht gebeurt niet meer op school, maar vooraf via app en mail;
- alle medewerkers/TSO krachten komen zelfstandig naar de TSO toe;
- buiten krijgen zij, per bouw, leerling lijsten en waar nodig last minute updates;
- per koppel gaan ze naar de klassen, wachten tot de les over is en nemen de groep over;
- medewerkers wassen hun handen in de klas voor de TSO begint;
- alle medewerkers houden 1,5 meter afstand bij volwassenen;
- alle kinderen wassen tussentijds hun handen en tafels worden afgenomen;
- tot aan de zomer is er i.v.m. verscherpte hygiëne eisen GEEN tostidag.

Bij de onderbouw gaan de klassen volgens de oude structuur of eerst een broodje eten en daarna buiten spelen
of andersom;
Bij de midden en bovenbouw eten kinderen per klas een broodje en gaan daarna buiten spelen/een activiteit
doen of andersom;

We hopen er met elkaar weer een goed TSO-moment van te maken en hebben er zin in!
Team BSO de Blokhut

Nieuws van de Oudervereniging
Dit schooljaar hebt u geen bericht van onze penningmeester t.a.v. ouder- en
schoolreisbijdrage ontvangen. Het is voor dit jaar een bewuste keuze geweest. Veel
activiteiten zoals schoolreizen, het paasontbijt en het schoolfeest zijn immers geannuleerd.
De OV heeft gemeend om dan ook geen bijdrage van ouders te moeten vragen.

W4D Eelde-Paterswolde 2020 (Ingezonden)
Beste scholen,
De AvondWandel4daagse Eelde-Paterswolde gaat meedoen met een alternatieve
Avond4daagse. Avond4daagse – Home Edition!
De speciale editie van de Avond4daagse in deze bijzondere tijd, die deelnemers
lopen vanaf hun zelf gekozen startpunt, bijvoorbeeld hun huis.
De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) geeft samen met Drenthe gezond de mogelijkheid aan de kinderen in
Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen.
Samen met het gezin kunnen kinderen in één week, tussen 1 mei en 1 juli 2020, vier verschillende routes lopen van 5
of 10 kilometer. Met een app kunnen de routes geregistreerd worden.
In samenwerking met de AW4D Eelde-Paterswolde willen we dit uitbreiden met een medaille. Kinderen die de
alternatieve Avond4daagse hebben gelopen kunnen optioneel een medaille krijgen.
Bij het uploaden van deelname met bewijslast kunnen ze aanvinken of ze een medaille willen tegen betaling van 4,50
euro. In dat geval worden de contactgegevens (naam en mailadres) naar de AW4D Eelde-Paterswolde gestuurd. De
deelnemer krijgt een mail van AW4D Eelde-Paterswolde om de betaling te innen en in overleg kan de medaille
vervolgens opgestuurd, bezorgd of opgehaald worden.
Bij deze de link: https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse
Let op! W4D Eelde-Paterswolde 2021: week 20, van maandag 17 t/m donderdag 20 mei 2021

Agenda:
8 juni We gaan weer “open”
15 juni Schoolfotograaf voor de groepen 8

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 19 juni 2020

