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De eerste zeven weken van dit schooljaar zijn voorbij gevlogen! De herfst doet zeker haar intrede, kijk alleen maar
naar de prachtige herfstkleuren die nu volop naar voren komen. Het heerlijke zwoele zomerweer brengt ons in de
war, midden oktober nog in je korte broek… We wensen u allen een fijne vakantie en zonnige momenten!

De 4 Mijl van Groningen
Wat werd er goed gelopen tijdens de 4 mijl! Ondanks de
hoge temperaturen liepen onze kinderen en begeleiders
het vuur uit de schenen!
De tijden? Kijkt u maar even op internet, u zult versteld staan!
We zijn trouwens enorm trots op alle lopers! Op naar het volgende loopjaar!

Nieuws van de directie
Indigo
Na de herfstvakantie gaan we beginnen met de pilot 'plusklas', die we de Indigogroep gaan
noemen.
We hebben deze naam gekozen, vooral omdat het een mooie kleur is. Het is een mengkleur
en ligt tussen blauw en violet.
Indigo kreeg zijn naam door Isaac Newton toen hij het optische spectrum opdeelde in zeven kleuren: rood, oranje,
geel, groen, blauw, indigo en violet, die hij verbond met de zeven hemellichamen (planeten en zon en maan) die
destijds bekend waren, met de zeven dagen van de week, en met de zeven noten in een octaaf.
De verdiepende lessen worden door juf Jikke in het technieklokaal gegeven.
De betreffende kinderen uit de groepen 4 t/m 6 krijgen één uur extra les op de
donderdagochtend. De kinderen uit de groepen 7 en 8 krijgen les op de
donderdagmiddag. Juf Jikke gaf op dinsdag 9 oktober aan de hand van een power
point een informatieve presentatie voor de ouders/verzorgers van deze kinderen.

De Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 1 november vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats.
Voorafgaand aan deze vergadering is er een bijeenkomst voor groepsouders. Enkele leden van de OV vertellen u in
het kort wat het betekent om groepsouder te zijn. (19.30-20.00 uur).
De ALV start om 20.00 uur. We hopen op uw komst!

Even voorstellen!
U wilt toch zeker ook nader kennis maken met onze nieuwe leerkrachten en de onderwijsassistent? Hieronder
stellen zij zich aan u voor!

Juf Marleen in de groepen 5C en 7B
Beste ouders, mijn naam is Marleen Kamphuis en sinds de zomervakantie ben ik werkzaam op obs Ter Borch. Op
dinsdag in groep 7B en woensdag en vrijdag in groep 5C. Sinds januari 2018 ben ik aan het werk in het onderwijs,
daarnaast volg ik momenteel een pre master orthopedagogiek aan de RUG. Dit is voor mij een mooie combinatie
tussen werken en studeren. Ik hou van andere culturen en heb al les mogen geven in Zuid-Afrika en Malawi.

Daarnaast hou ik van lezen en sinds mijn reis naar Mexico volg ik ook salsalessen. Ik hoop dat ik kinderen het plezier
van leren kan geven en ze enthousiast kan maken voor de Engelse taal.

Juf Barbara in groep 6A
We zijn inmiddels een aantal weken weer op school en daarmee is het de hoogste tijd dat ik me aan u
voorstel. Mijn naam is Barbara Veenhuis en sinds de start van dit schooljaar ben ik de juf van groep 6a
op dinsdag tot en met vrijdag.
Twintig jaar geleden ben ik gelijk na de Pabo op een school in Beijum gaan werken. Ik heb het er
ontzettend naar mijn zin gehad en mocht mij in die jaren volop ontwikkelen.
Zo heb ik in alle groepen lesgegeven, was ik een aantal jaren bouwcoördinator, werd intern begeleider van de
bovenbouw en twee jaar geleden haalde ik mijn Master Special Educational Needs aan de HU.
Na twintig jaar was het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging en die vond ik op obs Ter Borch als groepsleerkracht:
een grote verandering, maar naar volle tevredenheid! We zien elkaar vast eens dit schooljaar! Met hartelijke
groeten,
Barbara Veenhuis

Juf Ellen in groep 6C
Beste ouders, mijn naam is Ellen Veenhoven en sinds dit schooljaar werkzaam op Obs Ter Borch in
groep 6C.
De afgelopen 10 jaar heb ik lesgegeven in Groningen. Na 10 jaar in de stad te hebben gewerkt,
was ik toe aan een andere omgeving. Door afgelopen jaar een paar keer te hebben ingevallen op
deze school, kwam ik er al gauw achter dat dit de juiste school voor mij is. Samen met mijn man
en twee kinderen (4 en 7 jaar) woon ik in Paterswolde. In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik hockey en
sport daarnaast in de sportschool.
Ik heb het erg naar mijn zin op Obs Ter Borch en kijk uit naar de rest van het schooljaar
Juf Aniek, Onderwijsassistent in de groepen 4
Beste ouders, mijn naam is Aniek Been, 29 jaar oud, getrouwd met Selwyn en moeder van 2
geweldige kinderen van net 3 en 1,5 jaar oud.
Ik werk bij de jongste kinderen op BSO de Blokhut en doe dit met heel veel plezier.
Daarbij kwam de mogelijkheid om de baan bij de BSO te combineren met mijn baan de baan als
onderwijsassistent bij groep 4a en 4b.
Een superleuke combinatie! Dus! Deze mogelijkheid heb ik met beide handen aangegrepen en daar
ben ik nog steeds heel blij mee!
Ik heb veel ervaring in de kinderopvang en het werken met kinderen is altijd mijn passie geweest.
In mijn vrije tijd doe ik veel leuke dingen met mijn eigen gezin en daarnaast zing ik iedere week in een band.

Wat staat er op het cultuurmenu?
Groep 8B van meester Martijn hebben al 4 lessen van het project Moviemakers gevolgd. De overige groepen 8 en
ook de drie groepen 7 startten vanaf deze week met de lessen. Met behulp van hun leerkrachten en gastdocent
Ester Kroezenga leren de kinderen hoe je een film kunt maken.
De leerlingen uit de groepen 1 en 2 hadden vorige week hun eerste les van het project: ”De kleine kunstenaars”.
Vier kleutergroepen hebben reeds een bezoek aan museum de Buitenplaats in Eelde gebracht, waar ze een
workshop o.l.v. een kunstenaar van de kunstenaarsvereniging VanTyNaarLoo hebben gevolgd.
Het thema is “Planten op reis”. Dank aan alle ouders die de kinderen wilden halen en brengen.

Het Schoolorkest, meld je aan!
Ook in dit nieuwe schooljaar kunnen kinderen zich weer aanmelden!
Het orkest repeteert tweewekelijks en zal door het jaar heen meerdere optredens
verzorgen. Wij zijn ontzettend blij dat we dit in samenwerking met muziekschool Ben
Hesselink voor elkaar hebben gekregen!
Tekke Withaar dirigeert het schoolorkest.
Hierbij nodigen wij alle kinderen van harte uit om zich aan te melden voor het schoolorkest (je moet minimaal 1 jaar
een instrument bespelen). De repetities zijn om de week op vrijdagmiddag om 14.00 uur.
Vlak voor een uitvoering is er soms een extra repetitie. Als je je aanmeldt, wordt er ook van je verwacht dat je thuis
oefent en bij de alle repetities bent! Voor de leerlingen van groep 3 en 4: je moet er rekening mee houden dat de
repetities voor jullie buiten schooltijd vallen.
Aanmelden kan bij juf Gonny via de mail: g.keij@stichtingbaasis.nl. Bij de aanmelding graag voor- en achternaam,
groep, instrument en aantal jaren les vermelden. Dit kan uiterlijk t/m dinsdag 30 oktober!
Verdere informatie krijg je dan per mail.
Groeten van de muziekcommissie

Open podium Vocaal
Vandaag hebben de oudste kinderen een flyer meegekregen , waarbij ze
worden uitgenodigd om te komen zingen. De Nederlandse Bach academie biedt
i.s.m. Stichting Muziek Klassiek Drenthe een open podium aan op zaterdag 17
november vanaf 10.00-17.00 uur in het Borchkwartier. We verwijzen u voor
verdere informatie graag naar de flyer.

Kijk ook voor sportactiviteiten tijdens de herfstvakantie op onze site!
22 t/m 26 oktober
1 november
1 november
8 november
17 november
21 november

Herfstvakantie
Bijeenkomst voor groepsouders 19.30-20.00 uur
Algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur.
Lampionnen tentoonstelling
Open podium Vocaal, 10.00-17.00 uur
Voorspeelavond

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 9-11- 2018

