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Deze periode kenmerkt zich op school altijd weer als een gezellige, vrolijke tijd. Sinterklaas
verdient een groot compliment, al vloggend heeft hij jong en oud vermaakt. Een groot
compliment voor de “oude heer” en de werkgroep voor de mooie activiteiten. Hier
tussendoor fietsten muziek -en filmprojecten van het Instituut voor Cultuuronderwijs,
vonden sporttoernooien en pietengymlessen plaats en werd er naar hartenlust
geknutseld!
En dan zijn we sinds dinsdag jongstleden vanuit het niets in kerstsferen beland. Hiervoor
moeten we het een en ander in onze organisatie aanpassen. De laatste schoolweek van
het schooljaar staat vol met activiteiten, u heeft dit kunnen lezen in een extra nieuwsbrief.

Geboren!
Op vrijdag 4 december zijn meester Eric uit groep 8A en zijn vrouw
Jolien de trotse ouders van tweeling Sam en Tom geworden! Papa
Eric liet ons weten dat het goed gaat met mama Jolien en de twee
jongetjes.
Namens ons allemaal de hartelijke felicitaties en we wensen hen
samen veel geluk!

Nieuws van de directie
Afgelopen maandag is Tjibbe Jan Werksma bij ons op school geweest. Hij is per 1 maart 2021
onze nieuwe directeur.
Samen met juf Anneke heeft hij een rondje langs alle groepen gemaakt. Kinderen mochten ook
vragen stellen. Veel onderwerpen passeerden de revue: ”Hoe oud ben je, heb je ook kinderen,
wat is je lievelingskleur, heb je ook dieren, wat gaat meester Corjan dan doen, waarom kom je
op onze school werken?”

Flessenactie voor Moria
Via een livestream is er een cheque van €1000,- aan de hulporganisatie “Because We
Carry” aangeboden. De kinderen van de leerlingenraad en meester Corjan vertelden in
het kort hoe deze actie verlopen was en op haar beurt legde mevrouw Corinne
Pommerel uit waar het geld aan kan worden besteed. Men bepaalt ter plekke waar de
meeste behoefte aan is. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat elke gedoneerde
euro rechtstreeks bij zijn doel terechtkomt.

Parkeerproblemen?
Via de gemeente Tynaarlo is er een bezwaar ingediend m.b.t. het afsluiten van de kiss en
ride strook. We leggen u het een en ander voor. Het afsluiten van deze strook doen we
omdat ouders die hun kleuters naar school brengen ‘s morgens voldoende ruimte nodig
hebben om dit te doen. We kunnen deze ruimte niet creëren als de strook in beslag wordt
genomen door auto’s die er geparkeerd staan.
Als iedereen zich aan het principe van “een kus, en doorrijden” zou houden, dan was er niets aan de hand.

Daarnaast zijn er parkeermogelijkheden zijn er op de grote parkeerplaats, aan de overkant van de Borchsingel ter
hoogte van de Woltsingel en ook kan men de auto in de straat tegenover gezinskliniek “De Borch” parkeren.
Op dit moment is er echter wel een aantal parkeerplaatsen ter hoogte
van CBS De Rietzanger afgesloten, waardoor er ook minder
parkeerruimte is.
Gelukkig zijn er veel kinderen en ouders die lopend of op de fiets komen. Het is natuurlijk een feit dat een actie vaak
een reactie opwekt.
Op dit moment worden er vooral ter hoogte van de Otto Cluivinglaan en het Blauwhuispad (toegang tot het grote
plein) veel auto’s in de straat geparkeerd. Aanwonenden maken zich zorgen om de veiligheid van de kinderen. De
vele auto’s belemmeren vaak het zicht van kinderen en men voorziet ongelukken.
Lossen we het probleem op door de kiss en ride strook weer vrij te maken? De ervaring heeft geleerd
dat ouders hun kinderen brengen, uitstappen, bij het hek blijven wachten om daarna naar huis of naar
het werk te gaan. Dan moet je de auto eigenlijk wel parkeren toch? En dat mag nu juist niet tussen 8.158.30 uur...
Dat is ook de reden dat we, zolang de coronamaatregelen blijven gelden, blijven vasthouden aan de afsluiting tussen
8.15-8.30 uur en 14.30-15.00 uur.

Nieuws van de Oudervereniging
We zijn blij dat we toch (RIVM-richtlijnen in acht nemend) de school hebben kunnen versieren
voor Kerst!
De Sintcommissie heeft er zoals altijd weer een mooi feestje van weten te maken! Na vele jaren
bergen werk voor school en OV te hebben verzet, hebben we onlangs afscheid genomen van
Karin Woudstra als lid van de OV. Super bedankt Karin voor je inzet al die jaren!
Momenteel vergaderen we online. Doe je graag een keer mee? Leuk! Meld je dan aan via
ov.terborch@stichtingbaasis.nl

Een sfeerimpressie van de pietengym en het uni hockeytoernooi
Vorige week stond in het teken van Sint, sport en bewegen!
Juf Sylvia, meester Rik en de stagiaires Mirthe, Sanne, Anouk en Leon hadden een uni-hockey
toernooi en pietengym georganiseerd. Na heel veel weken voorwerk stond de organisatie als
een huis! Een wat is er mooier als je als beloning enthousiaste reacties van zowel kinderen als
leerkrachten krijgt?

Clinic handbal voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8
Gisteren kregen de kinderen les in de basisprincipes van de handbalsport. De clinic werd vanuit de KNHB door Joost
Verjans en Annelies Smeets gegeven.

Nieuws uit de werkgroep: Sinterklaas 2020
De Sinterklaasviering verliep dit jaar totaal Coronaproof! Een uitdaging voor de werkgroep, die met vele handen
werd aangenomen en méér dan geslaagd is!!
Wat een prachtig feest hebben we weer gehad! Natuurlijke hebben we feestelijke aankomst met vrolijk, zingende
kinderen en ouders gemist, maar het regelmatig vloggen van Sinterklaas en alle andere verrassingen in de school
(rebussen, schoencadeautjes, Rommelpieten etc etc) maakten dat meer dan goed!
Ook op 4 december was het ondanks alles een heerlijk vrolijke boel in de school.
Pietjes liepen af en aan met cadeautjes en lekkers en als klap op de vuurpijl was
daar Sinterklaas met een videoboodschap voor alle groepen!!
Grote dank aan de Sinterklaaswerkgroep voor hun enorme inspanning om er weer
een mooi feest van te maken. Met name Tineke Swinkels willen we hierbij even met
naam en toenaam noemen. Zij staat al jaren aan het roer van deze werkgroep en
heeft dat al die tijd met veel energie en creativiteit gedaan. Dat het altijd vlekkeloos verliep was vooral aan haar te
danken. Helaas zullen we moeten bewijzen dat we dit ook zonder haar kunnen; zij trekt zich terug uit deze
werkgroep omdat haar jongste dochter aan het einde van dit schooljaar de school gaat verlaten.
Rest ons nog een; TINEKE BEDANKT!!

Nieuws uit de rekenhoek
Afgelopen schooljaar heb ik de opleiding voor rekencoördinator gevolgd.
Dit was voor mij super interessant. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd, die ook op school goed toepasbaar zijn.
Zo zijn we met een rekenwerkgroep gestart met de oriëntatie op een nieuwe rekenmethode, die onze huidige
methode moet gaan vervangen.
We zoeken naar een methode die werkt volgens de meest actuele opvattingen t.a.v. de rekendidactiek en die het
beste aansluit bij onze leerlingen. We leggen verschillende
methodes naast elkaar en bekijken ook, wat de beste
digitale ondersteuning biedt.
Verder letten we op de aansluiting tussen groep 1, 2 en 3 en op de aansluiting groep 8 en VO.
Erg inspirerend om mee bezig te zijn. We houden u op de hoogte!
Juf Annemiek Tent

TSO OBS Ter Borch
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 Linda en Marit, kun je een
creatieve activiteit doen bij Gezina, 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
Tot nader bericht hebben we nog geen tosti-dag i.v.m. met coronamaatregelen
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 10.30uur) (tso@bsodeblokhut.nl). Graag erbij vermelden in welke groep uw kind zit. Tijdens de TSO
hanteren we dezelfde regels als de school.
Tussen de middag is het plein voor de overblijf kinderen. Andere kinderen mogen vanaf 12.50
uur op het plein komen. 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

Wist u dat?
*de school zowel in de Sint als ook in de Kersttijd prachtig versierd werd door een groepje ouders? Wij daar heel blij
van werden? Iedereen zich keurig aan de coronaregels heeft gehouden?
* de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 donderdagmiddag 17 december een margemiddag hebben?

Het Interview
Vier kinderen van de bovenbouw hebben twee leerkrachten geïnterviewd.
De opdracht is dat de kinderen originele vragen moeten bedenken.
Interview met juf Farda Hol van groep 4A
Interview met juf Fenny Wichers van groep 3B.
1.Ga jij ook met je zonen mee te vissen? Ja, ik ga met 1.Welke lampion vind je de mooiste tot nu toe?
ze mee. Toen ik jullie klas had, ging ik ook een keer
Vreemde vogels.
met jullie vissen.
2.Wat wilde je vroeger worden? Iets met dieren óf
2.Heb je ooit eenvis gevangen en zo ja, welke? Ja!
kinderen, geen verpleegster..
Baars, voorntje.
3.Welke stripfiguur zou je willen zijn? Betty Boop, die
3.Hoe heten jouw zonen en je man? Mijn zonen
durft van alles.
heten Firijn en Mente. Mijn man heet Almar.
4.Wat vind je het leukste vak om te geven?
4.Wat is jouw lievelingsboek? Harry Potter.
Nieuwsbegrip.
5.Wat vind je het leukste vak om te geven? Biologie.
5.Welk land wil je graag bezoeken? Cuba.
Door Thom de Vries en Eline Hart van groep 6B
Door Jasmijn van der Ham en Isis Franke van groep
6B

De agenda:
16 december
16 december
17 december
17 december
18 december
21 dec. t/m 1 januari
4 januari 2021
11 t/m 22 januari
11 januari
14 januari

Kerst knutsel circuit in elke groep
Foute (kerst)truien dag
Kerststukjes maken
Margemiddag voor de groepen 1 t/m 4
Kerstontbijt
Kerstvakantie
Eerste schooldag in 2021!
Cito Toetsperiode 1
Margedag groepen 1 en 3
Margedag groepen 2
Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 15 januari 2021

We wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2021 vol gezelligheid, beweging,
gezondheid, humor, succes, geborgenheid en liefde!

