Nieuwsbrief schooljaar 2021-2022
19-11-2021

Nummer 6

Hij is weer in ons land! De goedheiligman kwam afgelopen zaterdag aan in Nederland. Verbazingwekkend dat
Sinterklaas zo goed coronaproof ons land weer aandoet! De kinderen waren natuurlijk al “in the mood“ via het
Sinterklaasjournaal maar als u nu even kon spieken in de gangen en de klassen, dan merkt u dat er alweer een
gezellige sfeer in de school hangt. Met dank ook aan de ouders die de school op vrijdag prachtig hebben versierd! En
nu maar zingen en een mooi verlanglijstje maken. Trouwens, zou het paard van Sint ook een mondkapje dragen? We
wensen u alvast een fijn weekend en veel leesplezier!

Nieuws van de directie
In de afgelopen twee weken zijn we helaas niet ontkomen aan de stijgende coronaproblematiek.
In de groepen 7 zijn enkele kinderen besmet geraakt, als ook meerdere ouders van onze school.
We wensen alle betrokkenen een spoedig herstel.
We laten ons in deze situatie goed informeren en bijstaan door de ‘scholenspoedlijn’ van de GGD
Drenthe. We zijn ook erg blij met de zorgvuldige wijze waarop ouders de gezondheid van hun
kinderen in de gaten houden en bij klachten thuislaten en/ of laten testen. Hierdoor lukt het ons
om de situatie enigszins onder controle te houden. Gelukkig is elke klas op dit moment nog op
school en dat houden we ook het liefst zo.
Het dragen van mondkapjes, met name in de gangen en in het MFA-gedeelte, is voor het personeel en bezoekers op
dit moment alweer ‘gewoon’, net als voor de stagiairs en TSO-medewerkers.
U zult begrijpen dat de pandemie er mede voor zorgt dat er grote druk is ontstaan op de
bezetting van de invallerspool. Deze is zo goed als leeg. Wanneer er geen invallers
beschikbaar zijn proberen we dit intern op te lossen. Vaak lukt dit, maar soms ook niet.
We moeten ouders dan vragen om hun kind thuis op te vangen, hoewel we ons realiseren
dat dit zeer ongewenst is.
Indien opvang thuis niet lukt, zorgen wij voor opvang op school en verdelen we de kinderen over de parallel- of
bouwgroep. Hiervoor hebben we een stappenplan uitgedacht, zodat iedereen weet hoe te handelen. De
leerkrachten maken een ‘nooddagprogramma’ indien we echt geen inval kunnen regelen. Dit delen we dan uiteraard
met ouders.

Schoonmaak
De schoonmaak in de school wordt regelmatig onder de loep genomen.
De nieuwe locatiemanager van schoonmaakbedrijf Effektief wil graag de nodige verbeteringen
doorvoeren en heeft een plan van aanpak gemaakt om tot betere schoonmaakresultaten te komen. We
zijn hier blij mee. Onze conciërge Patrick zorgt daarnaast ook voor een waardevolle bijdrage m.b.t.
schoonmaakwerkzaamheden.
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Aanpak klimaat in de school
Er zijn onlangs metingen gedaan m.b.t. de ventilatiesystemen in het gebouw. Hierbij zijn aspecten naar voren
gekomen die geoptimaliseerd kunnen worden door aanpassingen te doen. Deze week is er een begin gemaakt met
de werkzaamheden die voor betere klimatologische omstandigheden moeten zorgen.

Hij komt, hij komt!
Sinterklaas komt gelukkig dit jaar weer bij ons op OBS Ter Borch.
Op vrijdag 3 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school! Helaas dit jaar nog
niet zoals ieder jaar, er zal geen intocht zijn op het plein. Alle kinderen, worden dus
gewoon om 8.30 uur in de klas verwacht.
Omdat Max Verstappen het zo goed doet dit jaar wil Race Piet ook graag leren racen. Hij
heeft dus sinds hij in Eelderwolde is, rijlessen bij de ANWB, maar dit gaat alleen nog niet
altijd goed. Elke avond oefent hij de verkeersborden en de verkeersregels in onze school. Hij is alleen zo snel
afgeleid. Hij kan de borden niet zo goed zien en daardoor de wegen niet vinden.
Woensdag kregen we ook al onze eerste brief van Sinterklaas.
Of we wel verkeersborden wilden maken voor in de racehoek….
Alvast dank voor uw medewerking en begrip voor de logistieke
regels en afspraken.

Verkeer rondom het Borchkwartier
Mede namens Skid Kinderopvang en de bewonersvereniging Ter Borch hebben de
directies van de beide scholen een brandbrief naar zowel de gemeente Groningen als ook
naar de gemeente Tynaarlo gestuurd. We nodigen de wethouders uit om met ons in
gesprek te gaan m.b.t. een verkeersveilige omgeving rondom het Borchkwartier.

(Ver)Stand van verkeerszaken
We krijgen de laatste tijd reacties van ouders die zich zorgen maken om de verkeersdrukte
rondom het Borchkwartier. We zijn blij dat u de zorgen met ons wilt delen. Het is in het
belang van het “onze kinderen” dat we voortdurend alert zijn om wat er om ons heen
gebeurt.
De werkgroep Verkeer van onze school is, samen met de directie, bezig om een zo
verkeersveilig mogelijke situatie te creëren. Door middel van het aanbieden van allerlei
verkeersactiviteiten lerenkinderen het verkeer spelenderwijs lezen, doen ze ervaringen op en leren ze als
voetganger, fietser en passagier deel te nemen aan het verkeer. Aan de hand van een
doorgaande leerlijn voor de groepen 1-8 van Veilig Verkeer Nederland geven we
verkeerslessen, daarnaast zijn er extra activiteiten gepland zoals het verkeersexamen voor
de groepen 7, projectweken vervoer e.d.
Ook ouders kunnen wel degelijk een rol spelen als het gaat om verkeer, we zoeken een
aantal ouders die actief willen meedoen en meedenken m.b.t. verkeerseducatie.
Hebt u interesse en wilt u hierover meer weten? Juf Ellen, meester Peter en juf Anneke (werkgroep Verkeer) kunnen
u er meer over vertellen.
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Nog even een paar afspraken, reminders op een rijtje:
• De kiss en ride strook is tussen 8.15 en 8.30 uur toegankelijk voor auto’s.
• Motto: een kus en dan weer door!
• De kiss en ride strook is vanaf volgende week weer na 14.00 uur afgesloten. De
ervaring heeft ons geleerd dat er in de middag onoverzichtelijkere verkeerssituaties
ontstaan. Veel wachtende ouders (met de fiets of lopend) moeten voor auto’s
uitwijken of er tussendoor manoeuvreren;
• Parkeren op de stoep ter hoogte van de kinderopvang is “not done”, veel kinderen lopen en fietsen hierlangs
teneinde niet over de straat te hoeven fietsen.
• Wilt u ‘kiss en ride’ op de grote parkeerplaats doen? Graag niet voor de ingang van
de school stoppen en denkt u aan al die fietsende kinderen?
• U kunt de auto ook aan de overkant van de Borchsingel parkeren, het betekent dat
u even een stukje moet lopen. Even een frisse neus halen is best fijn!

Fietscontroles: Zichtbaar in het verkeer
De eerste fietscontroles zijn achter de rug, de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 weten inmiddels of hun fiets OK was
of dat er nog enkele reparaties moeten worden uitgevoerd. Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 4 organiseren we
in het voorjaar een dergelijke actie waarbij we dan ook een verkeerweek plannen.
Hulde aan de kinderen uit de groepen 8 voor het controleren van de fietsen van de kinderen uit de groepen 5!

Cultuureducatie op OBS Ter Borch
Deze week mochten de kinderen uit de groepen 3 en 4 van de voorstelling Kanoet, van Garage TDI, genieten. De
acteur nam de kinderen mee naar de kanoeten in Siberië!
Mient bereidt een presentatie van zijn vader voor over wadvogels. Hij heeft alle
opgezette vogels en spullen van het wad alvast klaargezet, maar zijn vader komt
maar niet opdagen. Mient staat er alleen voor. Hij probeert – met hulp van de
kinderen uit het publiek – het verhaal van zijn vader zo goed mogelijk na te
vertellen. Gelukkig heeft vader hem veel geleerd, maar kon hij hem nog maar een
paar dingen vragen... Uiteindelijk krijgt hij op
verrassende wijze toch even contact met zijn
vader. Hij blijkt op de Siberische toendra te zitten, bij een nest jonge kanoeten!
Het is duidelijk dat zijn vader te laat gaat komen voor de presentatie, maar Mient
bewijst dat hij zich - net zoals de kanoetenkuikens - goed alleen kan redden. En dat
als hij geen antwoord op zijn vragen krijgt, hij altijd nog zijn inlevingsvermogen en
verbeelding heeft.
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Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021)
Onze groepen 7 en 8 hebben aan de week van de Mediawijsheid deelgenomen. Ook dit is een onderdeel van
cultuureducatie waar we op onze school veel aandacht aan besteden.
Hugo Ros en Ilse Bakker uit groep 8B schrijven er het volgende over: We kregen filmpjes te zien over een jongen, die
meedeed aan een VR toernooi. Wij moesten opdrachten doen om hem te helpen
met winnen. In die opdrachten kregen we meer te leren en weten over ‘Social
Media’. We kregen les in goede wachtwoorden creëren en dat je niet al je gegevens
moet sturen, zoals foto’s en namen. Hebben we dingen geleerd? Ja! We hebben
geleerd hoe we met ‘Social Media’ om moeten gaan, dus ja!

Voetbaltoernooi op Ter Borch
Op donderdag 18 november hebben de vakleerkrachten een voetbaltoernooi georganiseerd voor de groepen 3 tot
en met 8. De groepen 3 speelden tegen elkaar en de groepen 4, enz. De wedstrijden werden vier tegen vier
gespeeld. De leerlingen hebben allemaal erg hun best
gedaan en geprobeerd om de beker te winnen. Per poule
was er een winnaar die een beker kreeg. Het was een leuk
en sportief toernooi.

De groepen 8 op bezoek bij het Voortgezet Onderwijs
Om een soepele en ook goede overgang naar het Voortgezet Onderwijs te
bewerkstelligen, is het jaarlijks onze gewoonte om met kinderen uit de groepen 8
scholen verschillende scholen te bezoeken. Op dinsdag 9 november namen ze een kijkje
bij het Terra college.
Gisteren gingen ze met de bus naar het Juniorcollege in Haren en vervolgens staat
het Maartenscollege nog op het programma. De scholen voor Voortgezet Onderwijs
bieden de kinderen diverse lessen aan.
De kinderen stellen deze bezoekjes zeer op en prijs en
krijgen zo een inkijkje in meerdere scholen. En ook al ga
je niet naar een bezochte school, het is in ieder geval leuk dat je er binnen bent geweest
en een paar lessen hebt gehad!
In januari en februari 2022 zijn er de zgn. Open Dagen van het Voortgezet Onderwijs.
Wist u trouwens dat ook kinderen uit de groepen 7 samen met hun ouders alvast een kijkje kunnen gaan nemen?
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Open hobby horse springkampioenschap Eelde- Paterswolde (ingezonden)
Word jij de hobby horse springkampioen van Eelde-Paterswolde?
Ben je tussen de 4 en 11 jaar en lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan nu op voor 21 november a.s.!
Als je geen eigen hobby horse hebt, geen probleem, je kan deze van ons lenen.
Datum: zaterdag 27 november 2021
Tijdstip: 14.30 uur - 15.30 uur
Plaats: Sporthal Groote Veen, Boomgaard 7 in Eelde
Kosten: gratis
Stuur jouw aanmelding aan: r.geertsma@neienaober.nl
(jongerenwerker)
Met daarin:
- Je voor -en achternaam
- Je leeftijd
- Het telefoonnummer van papa of mama
- Of je een eigen hobby horse hebt: ja/nee

Interview met twee leerkrachten
Kinderen uit de bovenbouw interviewen leerkrachten.
Ze bedenken 5 originele vragen.
Interview met juf Linda, onderwijsassistent en steun
en toeverlaat voor veel kinderen.
Wat betekent het werk dat je op school doet voor jou?
Ik vind het fijn dat ik kinderen, die wat extra hulp nodig
hebben alle aandacht kan geven die ze verdienen. Als
juf had ik hier niet altijd alle tijd voor.
Vind jij jezelf streng voor de kinderen?
Nee, dat ben ik niet, wel duidelijk.
Welke groepen vind je het leukste om te helpen?
Ik heb echt geen voorkeur; iedere leeftijd heeft zo zijn
charme.
Welke hobby`s heb jij of wat vind je leuk om te doen?
Lezen, een spannende Scandinavische detective kijken
doe ik graag. Lekker borrelen met mijn gezin, familie en
vrienden vind ik heel gezellig.
Waar ben jij heeeeeel erg bang voor?
Vuurwerk, ha, ha! Als kind vloog er een vuurpijl onder
mijn trui. Ik ben er nog steeds bang voor
Door Lotje Everards en Vera Tillema, groep 8C

Interview met juf Susan Menger,
gymnastiekleerkracht van de bovenbouw.
Welk spel vind jij het leukste om te geven?
Basketbal en peanut/slagbal, omdat ik de tactiek van
beide spelen heel erg leuk vind.
Hoe oud was je toen je begon met gymles geven?
23 jaar.
Heb je ook nog iets anders gedaan dan gymles geven
of zou je nog iets anders willen doen?
Toen ik 12 jaar was wilde ik gym juf worden, dat is
gelukt en daarna heb ik nooit iets anders willen doen.
Wat is jouw favoriete feestdag?
De beide kerstdagen.
Wat vind je het belangrijkste van het vak gym?
Dat de leerlingen erachter komen welke sport/ sporten
ze willen beoefenen en dat ze dat hun hele leven
blijven doen. Ook vind ik het belangrijk dat ze daar heel
veel plezier aan beleven.
Door Matthijs Nijland en Wouter Estl, groep 8C
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Wist u dat:
-

Ons Instagramaccount regelmatig foto's en interessante weetjes laat zien?
We op Instagram ondertussen al ongeveer 400 volgers hebben?
Onze gymleerkrachten zich enorm inspannen om zoveel mogelijk leuke en sportieve activiteiten voor onze
kinderen te organiseren? Het voetbaltoernooi van gisteren daar weer een mooi voorbeeld van was?
Alle kinderen de laatste vrijdagmiddag voor de zomervakantie (15 juli 2022) vrij zijn?
Iedereen vanaf dinsdag 21 december weer van harte welkom is in de bibliotheek van Eelde op de nieuwe
locatie aan Schoollaan 18 te Eelde?
De MR-vergaderingen openbaar zijn en er altijd een openbaar gedeelte is dat u als ouder mag bijwonen?
Het e-mailadres van de MR mr.terborch@stichtingbaasis.nl is?
Indien u eens wilt aanhaken bij een vergadering u dan via bovenstaand e-mailadres contact kunt opnemen ?
Er volgende week weer een nieuwe vergadering gepland staat?

De agenda:
22 november
23 november
26 november
3 december

Studiemiddag leerkrachten groep 3 t/m 8 rekenmethode Pluspunt (na schooltijd)
MR-vergadering
Margedag voor groep 1 t/m 4 en studieochtend leerkrachten groep 1-2
Sinterklaas op OBS Ter Borch

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 december.

6

