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Bent u ook zo toe aan de lente? Na de onstuimige voorjaarsstorm van gisteren lijkt het voorjaar echter nog ver weg.
Ondertussen gaat het schoolleven gewoon door, we zijn blij dat we vooralsnog gevrijwaard blijven van
coronabesmettingen. Er hoefden tot nu toe geen groepen naar huis worden gestuurd.
Laten we hopen dat dit zo blijft.
Kinderen en leerkrachten doen hun uiterste best om zich aan de voorgestelde maatregelen
te houden. Deze week zijn we begonnen met CITO toetsen, we zijn eigenlijk allemaal
nieuwsgierig welke resultaten we hiervan kunnen verwachten. Dan pas kunnen we ook echt
beoordelen of er dan wel of niet achterstanden zijn opgelopen.
In deze nieuwsbrief gaan we nog op het een en ander in, we wensen u alvast een fijn weekend!

Nieuws van de directie
Tjibbe Jan is inmiddels gestart met informele klassenbezoeken en kennismakingsgesprekken met alle
teamleden. Op deze wordt de dynamiek van de school ervaren, leert hij iedereen kennen en kan hij de
balans van zijn eerste werkweken opmaken.
Evaluatie afgelopen twee weken corona maatregelen

Met betrekking tot het COVID-19 virus hebben we de nodige maatregelen genomen.
Hoe is het de afgelopen periode gegaan? Moeten we het een en ander aanpassen?
We hebben gezien dat het ’s ochtends best druk is bij het naar school komen, maar dat
is niet vreemd met zoveel kinderen en ouders. Kunnen we dit oplossen? De handhygiëne is tevens
belangrijk, want het zorgt voor het verkleinen van de kan op besmettingen. De beslisboom om te bepalen
of een kind naar school mag wordt al goed gebruikt door ouders, waarvoor onze dank.
Hieronder een opsomming van de (aangescherpte) maatregelen die ingaan per maandag 15 maart:
-

Om alles zo goed mogelijk te stroomlijnen gaan de deuren ’s ochtends open vanaf 8.15 uur i.p.v.
8.20 uur. Dit verkleint de kans op opstoppingen voor de deuren en in de gangen.
Maximaal 1 ouder bij het brengen en halen en houd 1,5 meter afstand. Een mondkapje wordt
geadviseerd.
Kinderen vanaf groep 4 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
Teamleden en kinderen uit de groepen (6), 7 en 8 dragen een mondkapje als ze door de school
lopen.
TSO-medewerkers dragen continu een mondkapje.
Handhygiëne is belangrijk. We verplichten ten minste drie momenten om handen te wassen of te
desinfecteren (bij alle groepen staan pompjes): voordat de kinderen in de klas komen, na de
ochtendpauze en na de middagpauze.

Algemene maatregelen i.v.m. de veiligheid:
- Parkeer uw auto alleen op de daarvoor bestemde plekken.
- Fietsen mogen alleen in de rekken worden gezet, niet voor de ingang of op looppaden.
Verschillende activiteiten zoals voorstellingen, een bezoek aan een museum, schaak les, HVO en GVOlessen kunnen nog geen doorgang vinden. Jammer, maar we moeten nog even volhouden. Hopelijk kunnen
we dan richting de zomermaanden enkele leuke activiteiten inplannen.
Wachttijden t.a.v. testuitslag

Van een van onze ouders vernamen we dat er nu wachttijden van 2 à 3 dagen t.a.v. de testuitslag zijn.
Er is sprake van een grote toename van kinderen die getest worden. Gevolg hiervan is dat
het callcenter te weinig capaciteit heeft om alle testuitslagen vlot te kunnen verwerken.
Kinderen worden nu geacht om een aantal dagen (extra) thuis te blijven. Voor die ouders
die ook met dit probleem te maken krijgen is het wellicht een optie om een Digi-D voor uw
kind aan te vragen. Via deze weg kunnen uitslagen sneller worden gegenereerd.
Geen gymlessen i.v.m. verkiezingen
Volgende week zijn er op dinsdag t/m donderdag geen gymlessen in de sporthal. Het een en ander heeft met de
verkiezingen te maken. Onze gymdocenten zijn drukdoende om, als het weer het toelaat, buiten activiteiten voor te
bereiden.
Vandalisme rondom het Borchkwartier
We merken de laatste tijd een toename van overlast rondom het gebouw. Vooral in de
weekenden is er sprake van groepen hangjongeren die hun afval op de pleinen achterlaten.
Een punt van aandacht voor ons als ook voor de gemeente (jongerenwerk en politie).

Gewijzigde data oudergesprekken
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd m.b.t. de data voor de oudergesprekken. We moeten echter een
kleine wijziging doorvoeren i.v.m. de tijd die we nodig hebben voor het maken van de analyses van de toetsen die
zijn/worden afgenomen. De oudergesprekken vinden in week 15 en 16 plaats.
Het rapport zal op vrijdag 23 april mee naar huis gaan!

Nieuws vanuit de verkeerswerkgroep
In een vorige nieuwsbrief gingen we in op redenen waarom we de “kiss en ride” strook afzetten. In een
gebruikersoverleg met de gemeente en andere gebruikers van MFA Borchkwartier is deze kwestie ook besproken.
Ook hebben we de parkeerproblemen rondom de school aangekaart.
We hebben vooral aan het begin en aan het eind van de dag met veel
“wildparkeerders” te maken. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties met namen voor
de kinderen die lopend en/of op de fiets naar school komen. Regelmatig parkeren
automobilisten hun auto ter hoogte van de Kinderopvang op de stoep, hetgeen
onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor kinderen
oplevert.
Wij verzoeken u met klem om uw auto niet voor een langere tijd op plekken te zetten
waar dit niet gewenst is.

Daarentegen zijn we verheugd dat er veel kinderen lopend en /of op de fiets komen!
Het roept tegelijkertijd een probleem op waar we onvoldoende rekening mee hebben gehouden. Er zijn
te weinig fietsrekken en bovendien passen niet alle fietsen in de rekken, waardoor we wildgroei van de
geparkeerde fietsen zien. In overleg met de gemeente gaat men kijken of er extra plekken voor fietsen
gecreëerd kunnen worden.

De grote Rekendag: Op rekenreis!
Ook dit schooljaar doen we als school op woensdag 24 maart weer mee aan de landelijke Grote
Rekendag.
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van
rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien
dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.

Scholenprogramma Herdenkingscomité 2021
Onze school neemt ieder jaar actief deel aan activiteiten rondom de herdenking en bevrijding m.b.t. WO-II,
Helaas zullen we in april en mei nog altijd gebonden zijn aan
coronamaatregelen. Een aantal leerlingen uit de groepen 7 en 8 nemen
elk jaar deel aan een activiteit bij het oorlogsmonument dat in onze
schoolwijk staat.
Stichting Herdenkingscomité Eelde zal in het kader van de te organiseren herdenking en bevrijding ook dit jaar
aandacht besteden aan de scholen. Men lanceerde deze week een nieuw interactief idee.
Leerlingen gaan dan zelf op school aan het werk, verdiepen zich in een onderwerp en kunnen o.a. filmpjes maken,
een tekst schrijven o.i.d. Het kan bijvoorbeeld gaan over de bezettingstijd in Eelde/Paterswolde/Eelderwolde,
gebeurtenissen, verhalen uit de eigen familie of over het thema ‘vrijheid’ in het algemeen. Hierbij worden ze
uitgedaagd om meerkeuzevragen over onderwerpen in de thema’s oorlog, vrijheid en democratie te bedenken. Alle
digitale bijdragen van de leerlingen zullen in een digitaal bordspel (per klas) worden verwerkt. Het bordspel kan dan
op school, thuis, of waar dan ook online worden gespeeld.
Juf Lies en meester Harwin hebben afgelopen woensdag een
Webinar hieromtrent gevolgd en gaan samen met de leerkrachten
uit de groepen (6) 7 en 8 onderzoeken welke mogelijkheden we
hiervoor in de groepen kunnen ontplooien. We houden u op de
hoogte!

Ouderbijdrage oudervereniging OBS Ter Borch (reminder)
De oudervereniging OBS Ter Borch organiseert diverse activiteiten/festiviteiten zoals:
het kerstdiner, Sinterklaas, Pasen, de Koningsspelen, de Avondvierdaagse, de sportdag
enz. Ook zorgt de oudervereniging voor de organisatie van de klassenouders en
vrijwilligers, versiering van de school, speelgoed op het schoolplein en lief en leed. Dit
alles wordt gefinancierd middels de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage
2020/2021 is in de algemene ledenvergadering vastgesteld op €30,- per leerling. Wij
zijn voornemens deze bijdrage te innen via de afgegeven incasso op begin maart. Voor diegene die geen
incassoformulier heeft ingevuld, krijgt een verzoek voor betaling via de mail.

Met vriendelijke groet,
De oudervereniging.
De agenda:
8 t/m 19 maart
23 maart
2 april
4-5 april
6 april
12 t/m 22 april
23 april

Toets weken voor de groepen 3-7
De Grote Rekendag
Goede Vrijdag
Pasen
Margedag voor de groepen 1-8
Oudergesprekken
Rapport mee naar huis

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 26 maart 2021

