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De laatste loodjes van 2019!
Nadat de Goedheiligman weer naar Spanje is vertrokken, zijn we bijna geruisloos in kerstsferen terecht gekomen.
Zowel de leerkrachten als ook een aantal ouders hebben de school weer prachtig
“kerstachtig” versierd. In de groepen zien we mooie versierde bomen staan en hangen er
allerlei kunstwerken van de kinderen in de klas. In de gangen kunnen we ook genieten
van de diverse versieringen en prachtige raamtekeningen. Er vinden traditiegetrouw in
de laatste week voor Kerst allerlei activiteiten plaats. Heeft u al
“de Kerstspecial” ontvangen? Hierin leest u wat er zoal op
school wordt georganiseerd.
Op donderdag 19 december, van 18.00-19.00 uur, nemen alle kinderen, meesters en juffen
weer deel aan een sfeervol, gezellig kerstdiner.
De veelal zelfgemaakte gerechten worden onder het genot van een muzikaal optreden, een kerstverhaal of liedjes
opgepeuzeld.
Wist u dat we nog op zoek zijn naar ouders die van zingen houden?
In voorgaande jaren maakte een ouderkoor een muzikale rondgang tijdens het
kerstdiner? Het is misschien kort dag maar geeft u zich gerust op! Eén keertje kerstliedjes
oefenen met het koor en u bent er klaar voor!
Alle ouders/verzorgers kunnen in de tussentijd als vanouds in het Borchkwartier een
drankje komen drinken.
Meer informatie hierover kunt u in het hierboven genoemde extra kerstbulletin lezen

Nieuws van de directie
Richtlijnen t.a.v. aanvragen verlof
Het komt regelmatig voor dat ouders verlof aanvragen. In veel gevallen kunnen we toestemming verlenen, echter er
zijn ook verzoeken die zijn afgewezen. Wellicht is het goed om hieronder nogmaals in verkorte versie het een en
ander uit te leggen. Graag verwijzen we u ook naar onze site, waar richtlijnen van de leerplichtambtenaren van de
gemeenten Groningen en Tynaarlo worden uitgelegd.
Verlof aanvragen
Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, dient u acht weken voorafgaand aan het
verlof een aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. U kunt onder andere verlof
aanvragen voor een bruiloft, een verhuizing of vakantie buiten de schoolvakanties indien u
seizoensgebonden werkzaamheden verricht.
Geen gewichtige omstandigheden
Onderstaande gevallen zijn géén gewichtige omstandigheden:
Familiebezoek in het buitenland; goedkope tickets in het laagseizoen; geen beschikbare tickets in de
vakantieperiode; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; verlof voor een kind, omdat

andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij zijn; sabbatical; deelname aan sportieve of culturele evenementen
buiten schoolverband.
Eigen onderneming
Indien u een eigen bedrijf heeft, dan kunt u door middel van een accountantsverklaring aantonen dat een vakantie
binnen de schoolvakanties zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Indien u in loondienst bent,
dan kunt u door middel van een werkgeversverklaring aantonen dat een vakantie binnen de schoolvakanties zal
leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

Landelijke staking basisonderwijs
Het is al aangekondigd in de media, de grootste lerarenbond roept op tot
tweedaagse staking in januari. Op 30 en 31 januari zij er wellicht weer veel scholen
gesloten. Op dit moment vindt er een inventarisatie m.b.t. de stakingsbereidheid
onder het personeel van OBS Ter Borch plaats. Zodra we meer weten informeren
we u hierover.Misschien goed om alvast met deze data rekening te houden

Nieuws van de oudervereniging
De algemene ledenvergadering van de oudervereniging is onlangs, door gebrek aan belangstelling, niet doorgegaan.
De jaarrekeningen, de begroting en het jaarverslag zijn te lezen op de site van school.
Met vriendelijke groet,
Lieneke de Zeeuw (voorzitter OV)
TSO op Obs Ter Borch (ingezonden)
Aanbod van activiteiten en wisseling van het eetmoment:
Elke week hebben we weer een ander aanbod van activiteiten. Zo zijn er elke week twee
verschillende activiteiten in de gymzaal bij Angelo en Linda, kun je een creatieve activiteit doen
bij Anna en Nigar, kan er rustig een spelletje gespeeld worden in de ‘Chillroom’ en kunnen
kinderen altijd kiezen voor vrij buiten spelen. Omdat we niet allemaal op hetzelfde moment
naar buiten kunnen, of allemaal tegelijk een broodje kunnen eten, hebben we een verdeling
gemaakt. Na de kerstvakantie zullen we de groepen wisselen als het gaat om het eetmoment
en het activiteitenmoment.
Na de kerstvakantie ziet het er daarom als volgt uit voor:
De onderbouw:
Groepen 1/2A, B, C – eerst naar buiten, dan een broodje eten.
Groepen 1/2D, E – eerst een broodje eten, dan naar buiten
De midden- en bovenbouw:
Groepen 3A tot en met 5C – gaan eerst naar buiten/activiteiten, daarna een broodje eten
Groepen 6A tot en met 8C – gaan eerst een broodje eten, daarna naar buiten/activiteiten
(De dag waarop ze een tosti kunnen eten blijft hetzelfde)
Als uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn op de TSO door ziekte of andere redenen; Wilt u dit dan via de mail
doorgeven (voor 10.30 uur) of een briefje in onze postbus doen bij de ingang van de school?
Als er vragen zijn; laat het gerust weten! U kunt altijd contact opnemen met de TSO-coördinatoren:
Krista de Jong & Hinke Anna Vegter (tso@bsodeblokhut.nl).

Agenda:
19 december
19 december
20 december
23 dec.-3 jan.
6 januari
15 januari
16 januari
13-17 januari
20 januari
20-24 januari
23 januari
27 januari

Kerstdiner in alle groepen van 18.00-19.00 uur
Margemiddag voor de groepen 1-4 i.v.m. kerstdiner
Margemiddag voor de groepen 5-8
Kerstvakantie
Eerste schooldag in 2020
Voorstelling groepen 3A, 3C en 4A
Voorstelling groepen 3B,4B,4C
CITO Toets periode 1
Margedag voor de groepen 1 en 3
CITO Toets periode 1
Margedag voor de groepen 2 en 4
Margedag voor de groepen 1-8

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 10 januari 2020

We wensen iedereen alvast een fijne kerstvakantie en een goed
begin van het nieuwe jaar!

