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Wat hadden we gisteren een geluk! De sportdag voor de groepen 4 t/m 8 was mede dankzij het voortreffelijke
“sportweer” een groot succes! In dit ouderbulletin weer allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden. Veel leesplezier
en alvast een fijn weekend!

Hoog bezoek in het kader van Oktobermaand Kindermaand
Vorige week woensdag 19 september a.s. is burgemeester Marcel Thijssen van de
gemeente Tynaarlo op onze school geweest.
In het vorige ouderbulletin en ook op de site hebben
we u hierover geïnformeerd.
Samen met de directeur van museum de Buitenplaats,
mevrouw Patty Wageman, werden ze door ons allen op het plein verwelkomd.
Aan de enthousiaste reacties van beide gasten konden we opmaken dat ons
schoollied bij hen in de smaak viel!
Groep 7A speelde daarna het “Verjaardag spel”,
een variant op het tv-programma” In Holland staat een huis”.
De burgemeester was hierbij, geassisteerd door mevrouw
Wageman en meester Michael, de quizmaster.
Na afloop kregen we een compliment van de burgervader als ook
van mevrouw Wageman: “Wat zijn dit leuke kinderen, wat is dit een
leuke school! Hartelijk dank dat we hier mochten zijn!”
De burgemeester hebben we alvast vastgelegd voor onze collegemiddag in april 2019

Nieuws van de directie


Vanaf volgende week kunt u de vernieuwde schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 op de site aantreffen.



De afgelopen week ontvingen we verzoeken om leerlingenlijsten met adres- en
telefoongegevens mee te geven. Reuze handig om te weten waar ouders van de
groep van zoon of dochter wonen en wat de contactgegevens zijn. Echter, de
privacywet verbiedt ons om die gegevens te verspreiden.
Dit mag niet digitaal en ook niet d.m.v. een brief.



Er bestaan reuze handige programma’s die na het invoeren van adresgegevens
van leerlingen een prachtige overzichtskaart kunnen vertonen, met daarop
precies aangegeven waar elk kind woont. U begrijpt, dat dát niet de bedoeling
is.



Hetzelfde geldt voor het publiceren van foto’s op de website. Het was de bedoeling, dat er in een
beschermd gedeelte foto’s van activiteiten van onze leerlingen zouden komen te staan. Ouders kunnen dan
met een toegezonden persoonlijke code de foto’s benaderen.

Echter, zolang niet van iedere ouder toestemming is verkregen voor het plaatsen van foto’s (zelfs in het beschermde
gedeelte), mogen we niet overgaan tot plaatsing.
Het moeten screenen van iedere foto op de aanwezigheid van een of meerdere kinderen, waarvoor geen
toestemming is verleend, is domweg te tijdrovend. Heel jammer, maar het is niet anders.

De desbetreffende ouders van deze groep kinderen zijn hierover geïnformeerd en
uitgenodigd voor een ouderavond.
Indien ouders onderling WhatsApp groepjes opzetten, is dat een eigen keuze. Houdt u er echter
rekening mee, dat indien daarin ook foto’s worden verspreid van kinderen, de school daarvoor geen
verantwoording draagt en als zodanig niet aansprakelijk is
“Leuker kunnen we het niet maken; wel makkelijker” is dus zeker niet van toepassing op de privacywetgeving.

Even voorstellen
In eerdere ouderbulletins hebt u kunnen lezen dat ons team veel nieuwe leerkrachten heeft mogen begroeten.
Voor groep 3 van juf Anita hadden we op de vrijdag nog vacatureruimte. Sinds vorige week komt juf Annemiek ons
team echter versterken. We heten haar van harte welkom en wensen haar een plezierige tijd op onze school.
Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Beste ouders, verzorgers en kinderen van obs Ter Borch.
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Annemiek Bargerbos en sinds 14
september mag ik elke vrijdagochtend lesgeven aan groep 3a.
De afgelopen 15 jaar heb ik lesgegeven in Groningen. Vanaf januari ben ik werkzaam geweest
buiten het onderwijs. Hoewel ik het naar mijn zin heb gehad, kwam ik erachter dat mijn hart toch
bij het onderwijs ligt. Ik ben erg blij dat ik op obs Ter Borch weer aan de slag kan. Vanaf
november werk ik in de Flexpool van stichting Baasis.
Samen met mijn vriend en twee dochters (10 en 12) woon ik in Groningen. In mijn vrije tijd lees ik graag. Ik vind het
ook erg leuk om kinderen voor te lezen en ze mee te nemen in een verhaal.
Dit hoop ik het komende jaar ook veel te kunnen doen. Ik kijk ernaar uit

De sportdag voor de groepen 4 t/ 8
Gisteren, onze jaarlijkse sportdag, wat een weer en wat een plezier!
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 vertrokken ’s morgens op de fiets met meesters, juffen en ouders naar het
Stadpark, de groepen 4 en 5 volgden in de middag. Op de accommodatie van Groningen Atletiek werd er naar
hartenlust gestreden. De kinderen konden aan verschillende onderdelen meedoen. Alle kinderen krijgen een
diploma, waarop hun tijden en afstanden vermeld staan. Al met al een fijne dag die zonder de sportieve inzet van
ouders en de werkgroep Sport nooit gelukt was! Dank aan iedereen die op welke wijze dan ook geholpen heeft!

De sportdag voor de groepen 3
Afgelopen dinsdag organiseerde gym juf Susan een binnen atletiek morgen voor de
kinderen uit de groepen 3.
De kinderen en hulpouders deden, na een warming up, hun uiterste best bij de
verschillende onderdelen. Gezien de reacties een geslaagde morgen! Dank ook hier aan
alle hulpouders, leerkrachten en juf Susan !

Passend Onderwijs op Obs Ter Borch
Zoals u weet, zijn wij (druk) bezig met het opstarten van een setting
waarin we (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen met een
hulpvraag extra lessen gaan geven. Door meer aan hun specifieke
onderwijsbehoeften tegemoet te komen kunnen deze kinderen zich
optimaler ontwikkelen. Het is een pilot, maar we proberen het een
en ander zo zorgvuldig mogelijk op te zetten. Zo zijn we de afgelopen
periode bezig geweest met het selecteren van kinderen hiervoor in
aanmerking komen. Op dit moment moet er nog erg veel worden
geregeld, Vooral het opzetten van een lessencyclus/ curriculum neemt veel tijd in beslag.
De ouders van deze groep kinderen zijn geïnformeerd en uitgenodigd voor een ouderavond.
We starten op de donderdag 1 november.
Wist u dat?
Vanaf volgende week de vernieuwde schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 op de site
staat?
Het op de kiss en ride strook ‘s morgens tussen 8.00-9.00 uur niet toegestaan is om uw auto te parkeren? Een kus,
een knuffel voor uw kind en uitzwaaien wordt aanbevolen!

Yess! Maar soms heb je van die dagen….
We hadden de vorige week een oproep geplaatst om meer fietsen
in de rekken te stallen, zodat de groepen 6 gemakkelijker naar de
gymzaal kunnen lopen. We hebben gemerkt dat veel kinderen en
ouders hieraan gehoor hebben gegeven!
Soms heb je ook een dag dat het niet lukt, zoals
gisteren…

Wat staat er op het cultuurmenu?
We kunnen onze kinderen ook dit schooljaar weer een mooi gevarieerd cultuuraanbod presenteren. De groepen 8
nemen in deze eerste maanden deel aan het project Moviemakers. Met behulp van hun leerkrachten en ook een
gastdocent leren de kinderen hoe je een film kunt maken.
De leerlingen uit de groepen 1 en 2 starten met het project: ”De kleine kunstenaars”.
Enerzijds brengen zij met hun groep een bezoek aan museum de Buitenplaats in Eelde, anderzijds volgen ze een
workshop o.l.v. een kunstenaar van de kunstenaarsvereniging VanTyNaarLoo.
Het thema is “Planten op reis”

De 4 Mijl van Groningen
Vorige week donderdag stond het schoolplein al
vroeg vol met sportief aangeklede kinderen uit de
hogere groepen. Zij kregen die dag een hardloop
clinic van Eddy Kiemel. Hij is trainer en oprichter van Team4Mijl. Hij is
zelf ook atleet geweest en kwam onder meer uit op de 800 meter tijdens EK ’s en WK’ s voor de jeugd en behaalde
diverse nationale titels. De kinderen hebben geoefend met het hardlopen, sprinten en allerlei tips gekregen over hoe
zij de 4 mijl het beste kunnen aanpakken. Het was gelukkig lekker weer, dus de kinderen konden ook nog eens
genieten van de prachtige Onlanden.

Nieuws van de TSO
Met veel enthousiasme zijn wij dit schooljaar weer begonnen met de Tussenschoolse Opvang bij OBS Ter Borch.
Annemieke (onze TSO- coördinator) is met zwangerschapsverlof. Vanaf de zomervakantie tot januari zal daarom
Krista de TSO- coördinatie op zich nemen. Voor vragen kunt u dus bij Krista terecht of natuurlijk bij 1 van onze TSOkrachten.
Aanbod van activiteiten tijdens de TSO:
Elke week hebben we weer een ander aanbod van
activiteiten. Zo is er deze week Jagerbal en Trefbal
in de gymzaal.
Ook kun je stempelen bij de creatieve activiteit, kan
er rustig een spelletje gespeeld worden in de
‘Chillroom’ en kunnen kinderen altijd kiezen voor vrij buiten spelen.
Tosti dag:
Zoals u misschien al hebt gehoord of gezien, is er ook elke dag een tosti dag voor een groep.
Kinderen mogen dan als ze willen een broodje kaas meenemen.
Bij de klaslokalen kunt u ook een overzicht vinden, maar bij deze het schema.

Maandag tosti dag voor
groep:
3A/4A/5A/6B/7B/8C

Dinsdag tosti dag voor groep:
3B/4B/5B/6A/7A/8B

Donderdag tosti dag voor
groep:
3C/5C/6C/7C/8A

Bijzonderheden:
Vorige week is er een mail uitgegaan vanuit de Blokhut naar ouders, dat als er bijzonderheden/allergieën zijn die
voor ons handig zijn om te weten, u dit kunt doorgeven. Heeft u dit nog niet gedaan en het is wel van belang kunt u
mailen naar tso@bsodeblokhut.nl (Krista de Jong).
Agenda:
3 oktober
4 oktober
12 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober

Start Kinderboekenweek “Vriendschap”
Dierendag
Margedag voor de groepen 1-8 (studiedag team)
Margedag voor de groepen 1 en 2 (studiedag leerkrachten)
Herfstvakantie
Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 12-10- 2018

