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Vandaag schotelen we u opnieuw een ouderbulletin voor. We blikken even terug en kijken alvast vooruit. Er staat
namelijk van alles op de rol. De schoolfotograaf gaat mooie plaatjes schieten, de Wandelvierdaagse start binnenkort,
de tweede Citoperiode komt eraan en de eerste groepen gaan al op schoolreis!
Let ook op de actuele nieuwtjes op onze website! Genoeg dingen om even bij stil te staan en ook
naar uit te kijken. We wensen u alvast een fijn weekend!

Nieuws van de directie
Naast de nodige griepgevallen bij onze leerlingen en de collega’s, hebben we ook te maken met langdurige
afwezigheid wegens ziekte.
Bert Wansink, onze directeur, zit nog in de lappenmand. Hij kampt met
vermoeidheidsverschijnselen en heeft nog een weg te gaan. Het zal nog een tijdje duren
alvorens hij weer op school is. Interim directeur Corjan van der Veen voelt zich al aardig bij
ons thuis en draait volop mee.
Meester Michael uit groep 7 is ook enkele weken uit de running, hij ondergaat een aantal
onderzoeken in het ziekenhuis. Hij komt zo nu en dan even langs op school. Fijn dat Juf
Mellanie en juf Janneke de honneurs waarnemen.
Meester Hans uit groep 6 heeft een maand geleden een nieuwe knie gekregen. Hoewel het
genezingsproces langzaam gaat, is hij alweer een uurtje in de groep geweest. Juf Lisanne is zijn vervanger, ze staat
haar mannetje!
Juf Tjes kan sinds deze week weer lesgeven aan de groepen 3, ze werkt nog op re-integratie basis.
Het betekent dat we een invaller op de vrijdag in een groep 5 hebben.
We wensen alle vier de collega’s natuurlijk een voorspoedig herstel toe!

Een terugblik: de Herdenking op 4 mei
4 Mei
Er waren veel mensen bij de herdenking gekomen. 5 kinderen van groep 7 hadden
een gedicht voorgelezen. Er waren 2 kransen gelegd door kinderen van groep 8.
De burgemeester was er ook. Nadat er op de trompet werd gespeeld hielden we 1
minuut stilte. We herdachten 7 soldaten. Van elke soldaat die we herdachten was
een foto. Van Leonie, Liza, Elise

5 mei de oorlog is voorbij
We zijn weer blij
Wapens, bommen en slachtoffers zijn voorbij
4 mei, we herdenken de rij
De rij slachtoffers die er zijn
Het moet eens ophouden al die gevallen
Maar nu hebben we weer geluk
Door Leonie Wijninga uit groep 7C

Silke in het zonnetje!
Silke uit groep 8C is geboren met een hartafwijking. In de afgelopen jaren heeft ze al heel wat operaties ondergaan.
In haar jonge leventje heeft ze dus al veel meegemaakt. En elke keer gaat ze na een opname “gewoon” weer naar
school.

Op de dinsdag in de meivakantie moest ze opnieuw een zware open
hartoperatie ondergaan. Er zijn 5 gaatjes gesloten en de operatie is goed
geslaagd! We willen onze topper toch even extra in het zonnetje zetten
want het is niet niks wat ze steeds voor de kiezen krijgt.
En nu hopen dat ze mee kan op de schoolreis van de groepen 8 naar Ameland!

De schoolfotograaf
We gaan dit schooljaar een samenwerking met een nieuw bedrijf aan. Foto Kruger uit Assen
komt op twee verschillende data bij ons op school. We willen de drukte enigszins spreiden
en laten de fotograaf op maandag 13 mei en op donderdag 6 juni komen.
Onder schooltijd worden er geen familiefoto’s meer gemaakt. Wilt u graag dat uw kinderen
wel samen met hun broertjes en zusjes op de foto gaan dan kan dit na schooltijd van 15.00-16.30 uur. Gisteren hebt
u via de mail een brief ,waarin we specifiekere informatie verstrekken, van ons ontvangen. Noteer alvast de data in
uw agenda!

Media wijsneuzen op obs Ter Borch!
Voor de vakantie hebben alle groepen 6 en 7 mediawijsheid lessen gehad van mediacoach Jolien de Lange. Zij
beschrijft hieronder welke activiteiten er zoal met de kinderen zijn gedaan.
In de introductie les leerden de kinderen meer over elkaars mediagebruik door middel van de mediabingo en
hebben ze elkaar hierover geïnterviewd.
De tweede les was voor de groepen verschillend, er werden 3 thema's
behandeld: reclame, nepnieuws en cyberpesten.
Bij reclame hebben ze hun eigen reclameposter ontworpen, in de les
over nepnieuws hebben ze hun eigen nieuwsbericht gemaakt (en gezien
hoe makkelijk foto's te manipuleren zijn) en bij cyberpesten lag de focus
op omgaan met nare berichten. Hoe reageer je wel en hoe reageer je
niet als je een gemeen bericht ontvangt?
In de lessen gaat het erom dat de kinderen bewust worden van (sociale) media en hoe het ze kan beïnvloeden. Door
middel van opdrachten leren ze zelf goede keuzes te maken.
Hieronder nog een paar links naar filmpjes over de onderwerpen:
Cyberpesten: https://www.youtube.com/watch?v=ov9OrwUu-dY
Reclame: https://www.youtube.com/watch?v=-8jtrxqsXwM
Nepnieuws: https://schooltv.nl/video/wat-is-nepnieuws-verzonnen-berichten-op-social-media/playlist/43/
Als u vragen heeft over de lessen of als u meer wilt weten over mediawijsheid dan kunt u altijd contact met haar
opnemen.

Hulp gevraagd voor de Wandel 4 daagse!
Wie wil tijdens de wandel 4 daagse een Ranjapost bemannen?
Ook dit jaar willen we voor de kinderen van OBS Ter Borch weer ranjaposten organiseren tijdens de AW4D van 20
t/m 23 mei 2019. Het wordt door de kinderen zeer gewaardeerd. Hiervoor zijn per avond 4 ouders nodig. Dus in
totaal 16 ouders. Vind je het leuk om te helpen? Meld je aan bij ov.terborch@stichtingbaasis.nl

GVO op bezoek bij….
Tijdens de godsdienstlessen van juf Lucy maken de leerlingen uit o.a. de groepen 8 kennis met
verschillende wereldgodsdiensten. In het kader hiervan bezoeken zij een kerk en een moskee.
De groepen 8 gaan samen met hun leerkracht en juf Lucy Bos op dinsdag
21 mei, van 13.30-14.30 uur naar de Dorpskerk in Eelde. Op dinsdag 18
juni gaan ze van 9.45-10.45 uur naar de Eyep Sultan moskee in Groningen.

Schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 8
Woensdag was er een voetbaltoernooi voor de hoogste groepen van alle scholen in EeldePaterswolde en Eelderwolde.
De meisjes en de jongens hebben gestreden voor wat ze waard waren! Zo eindigden de
verschillende teams als vierde en tweede in hun poule. De meisjes uit groep 8B, werden zelfs
1e en gaan door naar de volgende ronde.
OBS Ter Borch is dank zij de kinderen uit de groepen 8 sportief weer goed op de kaart gezet!

Goede Doelen Actie Jantje Beton.
Van 22 mei t/m 5 juni doet onze school mee aan de actie voor Jantje Beton. www.jantjebeton.nl
Het is een initiatief van de werkgroep goede doelen, het team en de leerlingenraad.
Het goede doel is Jantje Beton, een stichting die zich inzet voor meer spelen.
'De kleine Jantje Beton Loterij'.
Wat is de bedoeling?
Ieder kind krijgt een boekje met 10 loten, die 'verkocht' kunnen worden. Een lootje kost €3,00. Betaling kan ook via
Tikkie. Deze verkoop vindt alleen plaats m.b.v. de methode machtiging. Dit is efficiënt en veilig. Kinderen hoeven
hierbij niet over straat met contant geld op zak. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton en de andere
helft naar school.
Wij willen dit geld gebruiken voor de verfraaiing van onze schoolpleinen en/of aanschaf van speeltoestellen of
speelmaterialen. Nadere informatie aan u als ouders maar ook uitleg aan de kinderen volgt!

Agenda:
13 mei
10 mei
15 mei
20-24 mei
27-29 mei
20 mei-7 juni
30 mei
31 mei
6 juni
7 juni
10-14 juni

Eerste sessie schoolfotograaf
Moederdag
MR
Avond 4-daagse
Schoolreis groepen 8 naar Ameland
Tweede Cito periode
Hemelvaartsdag
Margedag groepen 1-8
Margedag groepen 4 en tweede sessie schoolfotograaf
Margedag groepen 3
Pinkstervakantie
Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 24 mei 2019

