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Morgen begint officieel de meivakantie. Twee weken waarin menigeen zijn weg moet vinden. De een gaat op
vakantie, de ander trekt er dagjes op uit en weer anderen blijven gewoon thuis. Het is, ondanks versoepeling van
coronamaatregelen, nog steeds een onwennige situatie voor velen van ons. Laten we hopen dat iedereen gezond en
wel blijft. We maken ons zo langzamerhand op voor het einde van dit bijzondere schooljaar, nog 8 weken en dan is
het zomervakantie. We wensen u alvast fijne dagen, zonnig weer en veel leesplezier!

Nieuws van de directie
“Kunnen we een schoolreis plannen?” Dat was in de afgelopen periode een terugkerend item binnen het team.
Na rijp beraad hebben we besloten dat we schoolreizen gaan organiseren.
Hiervoor moeten we vanzelfsprekend een aantal maatregelen/voorwaarden
in acht nemen. Het betekent onder meer dat we in overleg met de diverse
organisaties op zoek zijn naar mogelijkheden, zodat het een en ander zo veilig
mogelijk door kan gaan. Ook moeten we bekijken hoe we begeleiding kunnen
inzetten, overnachtingen voor de groepen 7 en 8 kunnen plannen, e.d.
We attenderen u er alvast op dat er binnenkort een verzoek voor een
schoolreisbijdrage van de penningmeester komt. Velen van u hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Degenen
die hiervan geen gebruik maken, ontvangen een mail hieromtrent.
We kunnen u op dit moment nog geen exacte informatie t.a.v. de bestemmingen verstrekken, maar wel inzicht
geven in de bedragen die voor de schoolreizen van belang zijn:
groepen 1 en 2 € 20,00
groepen 3 en 4 € 30,00
groepen 5 en 6 € 35,00
groepen 7 € 50,00
groepen 8 € 75,00
Wijziging margedagen!
Met instemming van de MR verplaatsen we de margedag voor de groepen 1 t/m 8 van maandag 7 juni naar
maandag 21 juni! We zijn genoodzaakt om de tweede CITO toets periode later in dit schooljaar te plannen. Vanwege
de lock-down vond de eerste CITO periode pas in maart plaats, zodoende moeten we nu deze wijziging doorvoeren.
De geplande margedagen van de groepen 3 (op 31 mei) en groepen 4 (op 2 juni) komen echter te vervallen. De
kinderen gaan deze dag dus gewoon naar school.
De laatste margedag van het schooljaar, op woensdag 30 juni, blijft staan zoals reeds gepland. Het team gaat deze
dag aan de slag met o.a. de overdracht naar volgend schooljaar.
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Vakantie –en margedagen volgend schooljaar
Hierbij treft u alvast het overzicht aan voor het volgend schooljaar. De MR
heeft hierop instemming verleend na goed overleg.
Vakantiedagen schooljaar 2021-2022
1e reguliere schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartweekend
2e Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 23 augustus 2021
maandag 18 oktober 2021
maandag 27 december 2021
maandag 21 februari 2022
vrijdag 15 april 2022
maandag 25 april 2022
donderdag 26 mei 2022
maandag 06 juni 2022
maandag 18 juli 2022

Margedagen schooljaar 2021-2022
Margedag
Margedag
Margemiddag (i.v.m. Kerstviering)
Margemiddag
Margedag
Margedag (Studiedag Kanjer)
Margedag
Margedag

donderdag 23 september 2021
vrijdag 26 november 2021
donderdag 23 december 2021
vrijdag 24 december 2021
maandag 31 januari 2022
maandag 28 februari 2022
maandag 13 juni 2022
woensdag 6 juli 2022

vrijdag 22 oktober 2021
vrijdag 07 januari 2022
vrijdag 25 februari 2022
maandag 18 april 2022
vrijdag 6 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022
vrijdag 26 augustus 2022

1 t/m 4
1 t/m 4
1 t/m 4
5 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 4

OBS Ter Borch met Tekenfund in actie voor het goede doel
Alle kinderen hebben prachtige tekeningen gemaakt, die deze week zijn opgestuurd naar Tekenfund.
Op 17 mei krijgen de kinderen hun eigen folder met daarop het stappenplan hoe hun eigen online winkeltje te
openen en kunnen ze geld in gaan zamelen voor onze goede doelen door de verkoop van de producten.
Deze periode duurt ongeveer twee weken.
Onze goede doelen zijn dit jaar: Quiet Groningen https://quiet.nl/groningen/,
de Dierenambulance en het verfraaien / vergroenen van onze schoolpleinen.

Koningsspelen op OBS Ter Borch
Hoewel Koningsdag op 27 april plaatsvond, deden de kinderen en hun leerkrachten afgelopen donderdag en vrijdag
mee aan de Koningsspelen.
De gymdocenten hadden samen met een aantal studenten twee spelletjesdagen
georganiseerd.
Dankzij een financiele bijdrage van de Oudervereniging waren zij in staat om een
stormbaan te regelen op beide dagen, ook werden alle kinderen door hen op
ijsjes getrakteerd!
Het was frisjes maar dat mocht voor velen de pret niet drukken, er werd naar
hartenlust, gespeeld, gekropen, gerend en geklommen.
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Wist u dat?
Onze school een Instagram account heeft, er heel veel leuke activiteiten voorbij komen;
obs_ter_borch_eelderwolde geeft u een mooi inkijkje!
Alle kinderen uit de groepen 7 geslaagd zijn voor het praktisch verkeersexamen? Er
jammer genoeg ook een paar kinderen ziek waren. We heel trots op de geslaagden en de
leerkrachten zijn!

Interview
Kinderen van de bovenbouw interviewen leerkrachten. De opdracht is om vijf originele vragen te bedenken.
Interview met meester Harko groep 8A / 7C
Vraag 1
Hoe lang ben je al meester?
Al 23 jaar!
Vraag 2
Als je een dier was, welk dier zou je zijn?
Een vogel. Het lijkt me leuk om zelf te kunnen rondvliegen.
Vraag 3
Wat zijn je hobby’s?
Sporten. Voornamelijk wielrennen. En gamen.
Vraag 4
Wat vind je er van om meester te zijn?
Hartstikke leuk!
Vraag 5
Stel dat je geen meester was, welk beroep zou je dan willen
hebben?
Marechaussee.
Door Mette Enemark en Evelyn Visser, groep 7C

Interview met juf Manon van groep 7C
Vraag 1
Wat is je lievelingsdier?
Een hond of een olifant.
Vraag 2
Wanneer wist je dat je echt juf wilde worden?
Dat wist ik als meisje al.
Vraag 3
Op welke school werkte je hiervoor?
Op de basisschool in Vries.
Vraag 4
Wat vind je van de klas?
Een heerlijk gevoel om in te werken!
Vraag 5
Als je op een onbewoond eiland zou leven, wie zou je dan
meenemen?
Mijn zoontje Luuk.
Door Mette Enemark en Evelyn Visser, groep 7C

De agenda:
03 t/m 14 mei
24 mei
17 mei 5/m 31 mei

Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Verkoopperiode Tekenfund voor onze goede
doelen

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 28 mei 2021
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