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Wat denkt u, gaan we het beleven? In de voorjaarsvakantie schaatsen op de ijsbaan en of
ondergelopen weilanden? Voor een groot aantal kinderen wellicht een uitdaging, velen
zullen nog nooit op de schaats hebben gestaan.
We kunnen op school een drukke periode afsluiten van toetsen, een stakingsdag, zieke
leerkrachten, ouders en ook veel kinderen. Maar toch ook een periode waarin er weer
allerlei leuke activiteiten en evenementen de revue passeerden.
Denkt u alleen maar even aan de Olympische spelen, de kunstschooldagen voor de groepen 7 en 8,
een leuke verkeersvoorstelling voor de groepen 3 en 4 en last but not least vandaag de verjaardag
van meester Eric! We wensen u alvast een fijne vakantie!
Ontdekkend leren op OBS Ter Borch
Hieronder leest u een verslag van Indi, leerlinge uit groep 8A. Zij heeft samen met de andere
kinderen uit haar groep een 3D printer gebouwd. In de loop van dit schooljaar zullen de overige
kinderen uit de bovenbouw door groep 8A “ingewijd” worden in de werking
en de mogelijkheden van dit prachtige instrument!

3D printer

Ik ga een stukje schrijven over de 3D printer. In het begin van het schooljaar gingen we de 3D printer in elkaar
zetten. We kregen hulp van de vader van Nora en de opa van Koen. Elke dinsdag en vrijdag gingen we bezig met de
3D printer, en uiteindelijk was de 3D printer klaar! Het voordeel van een 3D printer is dat je alles kunt uitprinten wat
je wilt en je kan ook dingen uitprinten wat bijvoorbeeld stuk is van je wasmachine. Dus dat is superhandig!
We deden eerst wat proefjes en daar mislukte een paar van. Maar uiteindelijk
deed de 3D printer het!
Dus toen mocht je een ontwerp maken op Tinkercad.
Tinkercad is een site waarop je allemaal ontwerpen kunt maken voor je 3D printer
en die kan je dan uitprinten. Een paar weken later kregen we een opdracht van
meester. Die opdracht was dat je met een groepje een ontwerp moest maken op Tinkercad. Dat ontwerp moest een
kapstok zijn, met 3 haken. Want meester heeft geen kapstok in de klas en die wou hij graag! Dus een week later
moest je het ontwerp presenteren met je groepje. Sascha, Carmen en Nora hadden het beste ontwerp en hebben
dus gewonnen.
We gaan ook een bedrijfje starten met de klas. We gaan daar dan dingen uitprinten en
verkopen!
Dus als u nog wat nodig heeft, geef het aan ons door! Wilt u zien hoe de 3D printen werkt?
Kom dan gerust even kijken, de 3D printer staat in de gang, voor onze klas.
Met vriendelijk groet: Groep 8A (geschreven door Indi Sinnema)

Ouders op de bres voor verkeersveiligheid
In november hebben veel ouders in een verkeersenquête aangegeven dat men

bereid was om mee te denken over een veilige verkeerssituatie rondom het
Borchkwartier.
De Werkgroep Verkeersveiligheid van het Borchkwartier (WVB) stelde dit zeer op
prijs. Gezien de snel veranderende omgeving van het Borchkwartier lijkt het ons van groot belang om voortdurend
aandacht en zorg aan dit onderwerp te besteden.
Gisteravond was er een bijeenkomst georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was
om de aanwezige, bereidwillige ouders van de beide scholen te informeren t.a.v. de
werkzaamheden van de WVB. Daarnaast werd er ingegaan op de huidige situatie m.n.
de knelpunten. Van hieruit werd er gekeken welke stappen er reeds zijn ondernomen,
maar ook werden er ideeën en opties besproken die wellicht de schoolomgeving
veiliger kunnen maken. Nadere informatie hieromtrent kunt u in een volgend
ouderbulletin vinden.
Mede naar aanleiding van de enquêtes heeft de WVB de volgende plannen voor 2018:
1) Verkeersplan actualiseren en duidelijke verkeersafspraken maken.
2) Resultaten van de verkeersenquête en het bijgewerkte verkeersplan communiceren met de ouders en
medewerkers van de scholen en KDV (b.v. met verkeerskrant).
3) Ideeën voor een veiliger infrastructuur rond de scholen bespreken met een verkeersdeskundige van VVN en
daarna overleg met de gemeente Tynaarlo voeren om de infrastructuur zo veilig mogelijk te maken.
We houden u op de hoogte!

Kunstmaart 2018 op OBS Ter Borch
In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit geven we cultuur structureel een plaats in ons lesprogramma geven.

Op deze manier hopen we talenten van kinderen te ontwikkelen. Leren doe je immers met je hart, je lijf en je hoofd!
Enerzijds doen we dit m.b.v. het Cultuurmenu van het ICO en Kunst en Cultuur Drenthe,
anderzijds hebben we subsidie (Compenta) mogen ontvangen die ons in de gelegenheid
stelt om meer activiteiten te ontplooien. We kunnen hierdoor vaker contacten met
kunstenaars, musici e.d. zoeken. Door deze samenwerking worden leerkrachten in staat
gesteld om zelf dergelijke projecten te geven als ook technieken en vaardigheden in hun
eigen groep toe te passen.
We hebben in de maand maart 2018 voor de groepen 3 t/m 6 allerlei activiteiten gepland die met muziek en kunst
te maken hebben.
Tijdens deze weken werken we samen met kunstenaars uit de schoolomgeving.
In de maand mei bieden we ook een project mediawijsheid in de groepen 7 en 8 aan.
De groepen 1/2 en ook 7/8 kunnen ook in de KUNSTMAART met de lessen (lesbrieven worden aangeboden)
meedoen, maar krijgen geen begeleiding van een kunstenaar. Zij komen hiervoor het volgend schooljaar in
aanmerking.

Groepen 3 en 4:
Muziekstuk: Peter en de Wolf in klank en beeld
Er zijn lesbrieven gemaakt voor de leerkrachten.
Kunstenaar Jasper Oostland, figuratief schilder, zal hierbij aansluiten met een tweetal lessen van
1 ½ uur per groep.
Groepen 5 en 6:
Muziekstuk : Peer Gynt in klank en beeld
Er zijn lesbrieven
gemaakt voor de leerkrachten.
Kunstenares Eline
Krottje zal hierbij aansluiten met een druktechniekles.

We sluiten het project af met een tentoonstelling door de hele school. In een volgend ouderbulletin op via nieuws op
de website houden we u op de hoogte!

Gezocht: Biebvrijwilligers! reminder
We doen nogmaals een oproep! Op onze school helpen een aantal ouders bij het uitlenen en innemen van boeken.
Het doel is om kinderen uit de diverse groepen dagelijks de mogelijkheid te bieden om een boek kunnen lenen.
Onze kinderen lezen graag en het is fijn dat we met behulp van vrijwilligers aan deze behoefte tegemoet kunnen
komen.
We zijn heel blij met de huidige “biebcrew”, maar er zijn nog enkele plekken op te
vullen.
Wilt u 1x per 2 weken op de dinsdag en de woensdag komen helpen? In de oneven
weken is er nog plaats.
Natuurlijk kunt u zich ook voor de andere dagen opgeven!
We maken gebruik van een kwartaal rooster (nu de maanden nov-febr.), waarbij er op
alle dagen, behalve de donderdag, van 10.30- tot 11.30 uur inzet van vrijwilligers is. Op
donderdag is de bieb van 8.30-9.30 uur open.
Past het tijdstip niet in uw agenda? We hebben dan nog de volgende optie voor u: u komt van 13.45 – 14.45 uur
helpen.
Dit verzoek geldt nadrukkelijk ook voor een iedereen die wil komen helpen, dus niet alleen voor ouders van onze
school maar wellicht ook voor wijkbewoners, opa’s en oma’s etc.
We zien uw reacties graag tegemoet!

Agenda:
23 februari
26-02 t/m 2 maart
5 t/m 9 maart
9 maart
29 maart
30 maart
1 en 2 april

Margedag voor alle groepen
Voorjaarsvakantie
Contactavonden
Rapport mee
Paasontbijt in alle groepen
Goede Vrijdag
Pasen

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 16 maart 2018

