Nieuwsbrief schooljaar 2021-2022
03-09-2021

Nummer 1

De school is weer begonnen, alle kinderen en leerkrachten hadden er weer echt zin in! Voor
iedereen is het begin toch altijd even weer spannend, je moet weer wennen aan het schoolritme,
een nieuwe meester of juf, een ander lokaal etc.
Maar na een aantal dagen voelen de dingen toch al weer snel vertrouwd. We gaan op naar een
mooi, nieuw schooljaar!
Naast een behoorlijk aantal nieuwe kinderen, verwelkomen we twee nieuwe personeelsleden. Dit zijn Naomi Mulder
(groep 1/ 2B) en Krista Endema (groepen 3A, 6C en 7C). Zij stellen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.
We wensen alle kinderen en ouders een fijn schooljaar toe!

Nieuws van de directie
Afgelopen week stonden de eerste informatieavonden op het programma. Volgende week volgt de rest. Tijdens de
informatieavonden leggen de leerkrachten uit op welke wijze er in de klas lesgegeven wordt. Er is tevens ruimte voor
het stellen van vragen en er kunnen materialen bekeken worden. I.v.m. Covid-19 nodigen we niet ineens de hele
groep ouders tegelijk uit, maar wordt de groep ouders verdeeld over twee momenten. We hopen dat alle ouders
een goed beeld hebben gekregen (of krijgen) van wat er in het schooljaar staat te gebeuren.
In deze eerste twee weken van school kregen we jammer genoeg in een van de groepen met een coronabesmetting
te maken. Het gevolg hiervan was dat de andere kinderen uit de groep een aantal dagen in quarantaine moesten.
Gelukkig kon het merendeel van de groep afgelopen dinsdag weer naar school.
Zo blijkt eens te meer dat we nog steeds voorzichtig en alert moeten zijn. Dat is ook de reden dat we u de nodige
informatie m.b.t. maatregelen Covid-19 hebben gemaild, hieronder nogmaals de opsomming van maatregelen en
afspraken die we hanteren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 'beslisboom 0 t/m groep 8' wordt gehanteerd om te bepalen of een kind naar school mag.
Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur de school in. Er wordt geen gespreide eindtijd gehanteerd.
Kleuters blijven de zij-ingang gebruiken bij het kleuterplein.
De overige groepen komen binnen via de ingang aan het pleinkant of via de ingang aan de parkeerplaats.
Ouders mogen de school nog niet in bij het brengen van de kinderen, ze mogen wél het plein betreden en
houden daarbij 1,5 meter afstand tot anderen.
Ouders mogen op afspraak en bij de informatieavond wél de school in en zij gebruiken de 'beslisboom 12jaar-plus' om te bepalen of dit kan.
We hanteren 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling in de school.
We ventileren waar het kan in de klassen en passen hygiënevoorschriften toe.
Een mondkapje dagen is niet verplicht, maar mag uiteraard wel.
Wanneer school twijfelt of de beslisboom goed gevolgd is voor een leerling, dan wordt er telefonisch contact
opgenomen om dit te bespreken en te verifiëren.
Bij een COVID-besmetting van een leerling of huisgenoot dienen de ouders/ verzorgers te allen tijde de
leerkracht en/of directie spoedig in te lichten. De GGD bepaalt welke maatregelen er opgevolgd dienen te
worden en school houdt zich hier aan.
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De gouden weken
Ieder schooljaar starten we op obs Ter Borch met de zgn. gouden weken. In deze eerste weken leren we elkaar
kennen, ontmoeten we nieuwe kinderen, leerkrachten en doen we veel activiteiten gericht op het creëren van een
fijn leerklimaat in een groep. “Wie ben jij, wat kun je, wat vind je moeilijk, wat wil je leren, hoe gaat het met je, wat
vind je niet leuk en wat zou je graag willen, welke regels en afspraken maken we met de groep? Een greep uit vragen
die de revue dagelijks passeren. Je bent goed zoals je bent is hierbij het uitgangspunt.
De startweek m.b.v. de Kanjertraining
Zoals u wellicht weet zijn we een zgn. Kanjer school.
Aan het begin van dit schooljaar zijn we al de lessen
begonnen. Onze kanjer coördinator juf Caroline neemt
samen met juf Britt het voortouw in deze. Zij delen tips,
geven adviezen en zorgen voor de benodigde materialen.
Nog even uw geheugen opfrissen?
Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen en
jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de
omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of
ouders. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal
teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren.
De Kanjertraining gaat uit van een contextuele benadering.
Dat wil zeggen: in sociaal onveilige klassen blijken kinderen
elkaar minder te vertrouwen. De basis van vertrouwen moet
weer worden teruggezet. Omdat kinderen elkaar kunnen voeden
in elkaars gedrag (bijvoorbeeld meelachen, zielig doen, erbij
staan), zijn de kinderen gezamenlijk verantwoordelijk om een
veiligere sfeer te creëren.
Alleen een pester of een gepest kind zien als het probleem, leidt
niet tot een structurele oplossing. Een programma als de
Kanjertraining kan ouders, leerlingen en leraren helpen een
veilig klimaat op school te creëren.
De methode kent ook een leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is door
de Cotan en door de Onderwijsinspectie.
Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om de sociale opbrengsten bij kinderen
te meten en te volgen.
We werken in de groepen met Knieboeken: Max en het Dorpje (gr 1/2), Max en
de Vogel (gr 3), Max en de klas (gr 4) en Max en de Zwerver (gr 5), Voor de
hogere groepen zijn er speciale digibord lessen, spellen maar ook lessen over sociale media en seksualiteit.
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We zullen u regelmatig even een berichtje sturen over de
activiteiten in de verschillende groepen.

De vernieuwde rekenmethode Pluspunt
Wij zijn dit nieuwe schooljaar in groep 3 t/m 8 begonnen met een vernieuwde rekenmethode: Pluspunt 4. Deze
versie werkt anders dan onze vorige, Pluspunt 3.
Dat was voor het team reden om alvast in de eerste schoolweken
middels een studiemiddag en het volgen van een webinar kennis te
maken.
De eerste ervaringen zijn erg positief. Deze versie is veel interactiever
dan de vorige, elke les start met een warming up, waarbij ieder kind
zijn of haar wisbordje gebruikt of waarbij de kinderen letterlijk in
beweging moeten komen!
De software biedt een goede
ondersteuning op het digibord en
op de laptops. Aan het eind van de les moeten de kinderen zelf verwoorden wat
ze hebben geleerd en kunnen we samen bekijken of het doel van de les behaald
is. Dit biedt zowel de kinderen als de leerkrachten een goed inzicht in het
leerproces. Op een later moment zullen we u inhoudelijk zeker nog eens een
inkijkje geven in Pluspunt 4.

Wat staat er op het Kunstmenu?
Het menu ziet er ook dit schooljaar weer interessant uit! De kinderen
komen in aanraking met kunst en cultuur in de meest brede zin van het
woord. We noemen dit Cultuureducatie. Hierbij werken we samen met
culturele instellingen, die ons ondersteunen en begeleiden. Onderdeel
van het cultuuronderwijs is het Kunst -en Cultuurmenu.
Dit houdt in het kort in dat kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan
kennis maken met verschillende kunst -en cultuurdisciplines.
Vakdocenten spelen hierbij een grote rol. Ze geven begeleidingslessen aan leerkrachten en kunstlessen aan
leerlingen.
De groepen 1 en 2 krijgen volgende week “Toveren met muziek” voorgeschoteld.
Onder leiding van docente Tineke Vos gaan zij een magisch, muzikaal avontuur tegemoet.

Voorstelling voor de groepen 8
Al in oktober 2019 werden alle leerlingen uit de gemeente Tynaarlo uitgenodigd om van het muziektheater de
voorstelling “Meisje van de Linnenkamer” bij te wonen. Vanwege de pandemie werd men echter gedwongen om
het een en ander uit te stellen. Het is fijn om te horen dat de leerlingen van alle groepen 8 van uw scholen (de
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basisscholen in Eelde- Paterswolde en Eelderwolde) nu uitgenodigd worden om deze voorstelling alsnog bij te
wonen op vrijdagmiddag 24 september.
Muziektheater Meisje van de linnenkamer brengt ons terug naar de linnenkamer van het
Familiehotel Paterswolde. We bevinden ons in de achterste eetzaal, de plek waar in de
Tweede Wereldoorlog een kinderziekenhuis was ondergebracht. Hoteleigenaar Heikens en
zijn dochters ontvingen dokter Warns en zijn tbc patiëntjes, geëvacueerd uit het Zeehospitium
Katwijk. Onder hen bevond zich Joukje, het meisje van de linnenkamer. Verzetsstrijders en
onderduikers kregen onderdak in het hotel, terwijl dorpsveldwachter Stoffer Holtjer een katen muisspel speelde met de bezetter.
Eén van de verpleegsters is Joods, wat de dreiging van de Duitsers nog groter maakt. In al die
hectiek wordt Joukje verliefd op Jacob, een dromerige Drentse dorpsjongen.
Een prille liefde ontstaat, die uiteindelijk levenslang zal duren.
De voorstelling daagt jong en oud uit na te denken over thema’s als bezetting, (on)vrijheid, rechtstaat en
rechteloosheid, over keuzes die mensen maken. Thema’s die in de wereldoorlog
relevant waren en in de huidige tijd nog altijd zijn.

Wist u dat?
-

-

-

Op donderdag 9 en vrijdag 10 september de schoolfotograaf langs komt?
Juf Annemiek Bargerbos gisteren al wandelend de top van de Mont Ventoux
heeft bereikt? Zij heeft gelopen voor het KWF? Ze blij was met haar prestaties
en de vele euro’s die haar sponsors hadden gedoneerd?
Obs Ter Borch ook op Instagram actief is? Er nu zo’n 350 volgers zijn die met
enige regelmaat sfeerimpressies krijgen te zien van wat we allemaal op school
doen?
De Kiss&Go strook nog niet gebruikt kan worden? Dit te maken heeft met de
veiligheid van de kleuters die gebruikmaken van de zij-ingang?
De leerlingenraad vandaag weer voor het eerst heeft vergaderd? Er elke maand een keer vergaderd wordt?
De gekozen leerlingen veel zin hebben om leuke dingen te bedenken?
Adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers en/of e-mailadressen aan de directie doorgegeven moeten
worden? Wij zorgen dat de wijzigingen verwerkt worden in ons administratiesysteem Parnassys?

De agenda:
9-10 september
16 september

De schoolfotograaf komt langs
Schoolsportdag voor de groepen 3-8

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 september
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