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Laat het voorjaar maar komen!
De natuur en ook wij zijn er klaar voor. Langzamerhand gaan buiten de jassen alweer vaker uit en
zien we kinderen na schooltijd samen spelen en knikkeren. De maand maart staat op obs Ter
Borch bol van allerlei activiteiten!
We zijn in deze maand actief bezig, eten gezond en ruimen zwerfafval op in de wijk! Bent u benieuwd? Lees dan
hieronder wat we zoal gaan doen.

Nieuws van de directie
U hebt deze week via de mail al een schrijven m.b.t. het coronavirus van de directeur-bestuurder
van Stichting Baasis gekregen. Het coronavirus verspreidt zich ook in Nederland. Vooralsnog
volgen we de nieuws updates, de richtlijnen van het RIVM en zien we onder schooltijd toe op
hygiënische maatregelen als extra handen wassen, niezen in je elleboog e.d.
Op 11 maart is er voor alle leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel een studiedag van
Stichting Baasis, alle kinderen hebben dan een margedag. Het thema van deze dag is Vitaliteit. De leerkrachten
kunnen op deze dag deelnemen aan workshops zoals bewegend leren taal/spelling/ rekenen gr.4 t/m 8;
veranderfitness; een clinic skiken; beweeg wijs voor peuters en kleuters; rust in je hoofd/mentaal vitaal en brisk
walking.
Gerard Kemkers (Directeur Talent NED) en Remo Mombarg (lector
Bewegingsonderwijs en Jeugdsport)
In de inleiding vertelt Gerard Kemkers zijn persoonlijk verhaal dat zich ontwikkelde
van ‘een leven in de topsport’ naar ‘talentontwikkeling in de topsport’.
Helaas wordt steeds duidelijker, dat kinderen minder gaan bewegen. Dit is een
gevaarlijke trend.
Remo Mombarg zal o.a. ingaan op de gevolgen, voor kinderen en volwassenen, van minder bewegen voor fysieke,
mentale gezondheid en de verminderde kans voor ieder kind zijn of haar (sport)talent te ontdekken.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
We stellen een nieuw MR lid aan u voor!
Mijn naam is Evelien Dussel, ik ben 36 jaar en woon in Eelderwolde.
Ik ben moeder van Jason (groep 5) en Sanne (groep 2). Naar aanleiding van de vacature voor MR
lid in het ouderbulletin van 18 oktober jl. heb ik besloten me kandidaat te stellen.
Als MR lid wil ik graag meedenken over de ontwikkelingen van de school op de diverse thema’s en
hierin een stem hebben namens de ouders en kinderen. In december heb ik mijn eerste MR
vergadering bijgewoond en ik vind het erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij het
onderwijs op onze school. Ik heb er erg veel zin in!
Kunstschooldag voor de groepen 7
Een keer in de twee jaar worden de groepen 7 door Kunst en Cultuur Drenthe uitgenodigd om deel te
nemen aan een zogenaamde Kunstschooldag.

Kinderen kunnen kiezen uit verschillende workshops zoals dans, theater, muziek, film en andere creatieve uitingen.
De Kunstschooldag is op donderdag 12 maart van 9.15 tot 12.15 uur.
Basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8
Op woensdag 13 maart staat er voor de groepen 7 en 8 een basketbaltoernooi op het programma. In
de nieuwe sporthal in de wijk Groote Veen in Eelde spelen teams van alle scholen uit EeldePaterswolde om de hoogste eer. Mocht u tijd hebben, u bent van harte uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen.

Hooggeëerd publiek!
In groep 1/2A werken we over het thema 'circus'. Elke dag wordt het gezelliger, vrolijker én echter in de klas.
Acrobaten oefenen hun kunstjes, paradepaarden leren netjes lopen, de goochelaars zijn
bezig met het onder de knie krijgen van ingewikkelde trucjes en leeuwen en tijgers moeten
door brandende hoepels durven springen.
Er worden ook liedjes geleerd, de directeuren oefenen op hun welkomstwoord en de
toegangskaarten zijn in de maak. Waarom, hoor ik u denken?
Omdat 'circus Domino' op 20 maart een circusvoorstelling laat zien!
In verband met de beperkte ruimte in de circustent zijn alleen de ouders van de artiesten
uitgenodigd, maar wie weet volgen er nog meer voorstellingen in de toekomst!
Met vriendelijke groet, Juf Menny

Projectweek De Gezonde School: Ik eet het beter
Zoals u in het vorige ouderbulletin heeft kunnen lezen, richten we ons dit school jaar op het behalen van een nieuw
vignet in het kader van De Gezonde School. Het vignet Sport en Bewegen is reeds in voorgaande jaren behaald. Nu
gaan we voor het vignet Voeding.
Voor het vignet Voeding bieden we op school verschillende interactieve lesprogramma’s aan de hand van “Ik eet het
beter”. Deze lessen worden in de week van 16 tot en met 20 maart in de groepen 5 t/m 8 gegeven, voor de groepen
1 tot en met 4 vindt dit in de week daarop plaats.
Ik eet het beter is een educatief platform van Albert Heijn dat, in samenwerking met het Voedingscentrum,
lesprogramma’s ontwikkelt om basisschoolleerlingen actief aan te zetten tot het volgen van een gezonde leefstijl. De
lesprogramma’s sluiten alle aan op de Kerndoelen voor het Basisonderwijs en op de leerlijnen van de SLO.
Voor de groepen 5 is er op vrijdag 20 maart Stapel Gezond:
Wat zitten er veel gezonde producten in die Schijf van Vijf! Voor ontbijt, lunch, avondeten, pauzehappen,
drinken... Kinderen gaan vanaf groep 5 zelf keuzes maken. Spelenderwijs ontdekken leerlingen waarom
die Schijf een handig hulpje voor hen is.
Deze les wordt in de week van 23 tot en met 27 maart in de groepen 3 en 4 aangeboden. De leerlingen
van de groepen 1 en 2 gaan aan de hand van een memoryspel ook meer leren over de Schijf van Vijf.

De Groepen 6 doen op donderdag 19 maart leuke, leerzame smaakproeven met het thema ”Over
de Tong”. Heel bewust proeven de leerlingen producten die vooral zoet, zout, zuur of bitter zijn, en
combinaties daarvan. Zelfs umami is voor hen daarna geen vreemd begrip meer!

Met “Expeditie Lekker in je Vel” gaan de groepen 7 ruim een week lang, van 13 t/m 20 maart, de
uitdaging aan om gezond te eten, lekker te bewegen en op tijd te ontspannen. Ook onderzoeken en
ervaren de leerlingen hoe ze zich lekker fit kunnen voelen, in de klas én in het gezin thuis.
Voor de groepen 8 is er de “Klasse Lunch”! Met dit lesprogramma krijgen leerlingen er plezier in om gezonde keuzes
te maken. Ze sluiten de les af met een heerlijke, gezonde lunch voor iedereen op donderdag 19 maart.

VOORSPEELAVOND 2020
Aan de kinderen van de groepen 4 t/m 8
“Voorspeelavond op woensdag 15 april”
Op woensdagavond 15 april organiseert de muziekcommissie van OBS Ter Borch weer een voorspeelavond voor de
leerlingen van de groepen 4 t/m 8.
Bespeel jij een instrument?
Vind je het leuk om te zingen?
Kun je dansen op muziek?
En wil je dit een keer voor publiek doen? Geef je dan op voor de voorspeelavond van OBS Ter Borch!!
De voorspeelavond is bedoeld voor kinderen die het leuk vinden om te laten horen en zien wat ze op muzikaal
gebied in huis hebben. De bedoeling is dat de kinderen alleen of met iemand samen iets laten horen op hun
instrument, een lied zingen/rappen of dat je een goed ingestudeerde dans laat zien. Kortom, laat zien hoe muzikaal
jij bent!
Het is voor een kleinschalig publiek, maar het is uiteraard leuk om bijvoorbeeld je familie mee te nemen. Door het
kleinschalig te houden, is er alle aandacht voor ieders optreden.
Het tijdschema is als volgt:
18.15 uur: Inloop van de deelnemers en het publiek
18.30 uur: Start van de individuele optredens
19.15 uur: Optreden van de schoolband
19.30 uur: Einde
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 27 maart bij meester Michael via de mail: m.mets@stichtingbaasis.nl

Vermeld er ook even bij wat je gaat doen. Ga je iets zingen, spelen of dansen? Doe je dat alleen of met anderen? Wij
hopen op veel aanmeldingen!

Zwerfafval opruim dag in de wijk
Op vrijdag 20 maart wordt er onder schooltijd op initiatief van de bewonersvereniging
Ter Borch een (duurzame) afval-opruim dag voor de beide scholen georganiseerd.
Partners in deze zijn o.a. de gemeente Tynaarlo en het Waterschap Noorderzijlvest.
Doel van de actiedag is meer aandacht te vragen voor zwerfvuil en duurzame
afvalverwerking. U ontvangt volgende week meer informatie rondom deze dag. Het is
de bedoeling dat onze groepen 4 (in de morgen) en 5 (in de middag) daadwerkelijk de
wijk in gaan om zwerfafval op te ruimen.
Doet u mee? We zoeken begeleiding voor groepjes van 5 kinderen.
We sluiten aan bij de Landelijke Opschoon Dag op zaterdag 21 maart georganiseerd door Nederland Schoon. Kom s
samen met de kinderen om van deze dag een groot succes maken!

Agenda:
5 maart
6 maart
11 maart
12 maart
13 maart
13 t/m 20 maart
20 maart

MR-vergadering
Rapport mee
Margedag groepen 1-8
Kunstschooldag voor de groepen 7
Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
Project “Ik eet het beter”
Zwerfafval opruim dag in de wijk
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