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Je staat er niet altijd bij stil. We leven in de waan van de dag. Genieten van de kleine dingen van het leven, ze lijken
zo gewoon en zo vanzelfsprekend en toch werden we deafgelopen week geraakt door verdriet.
En dan is het fijn om je te realiseren dat je geluk, blijheid maar ook verdriet kunt delen met anderen.
Laten we die momenten elke dag koesteren.
STIL
omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn

In memoriam Rolanda Oostland
Bedroefd hebben we kennisgenomen van het overlijden van Rolanda, moeder van Hugo uit groep 4A en echtgenote
van Peter.
Na een jaar afgesloten te hebben waarin het gezin werd geconfronteerd met ziekte, zag de toekomst er weer goed
uit. Er waren plannen om weer naar hun geliefde Aruba af te reizen. Peter en Rolanda, werkzaam als gastdocenten
op de universiteit en Hugo zou naar de internationale school op het eiland gaan.
Helaas werd Rolanda kort voor vertrek ziek en moest zij in het ziekenhuis worden opgenomen,
alwaar ze na enkele dagen is overleden.
Rolanda was, naast betrokken ouder, ook lid van de medezeggenschapsraad van OBS Ter
Borch. Haar positieve inbreng en deskundigheid blijven in onze herinneringen.
Wij wensen Hugo, Peter en verdere familie veel sterkte voor de komende tijd. Het is fijn om te weten dat school in
deze een goede afleiding voor Hugo is.

Nieuws van de directie
De profielschets t.a.v. een nieuwe directeur op OBS ter Borch is opgesteld. Na de voorjaarsvakantie wordt er een
vacature uitgezet. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
Juf Janneke is op dit moment aan het re-integreren in groep 7C. Het lesgeven gaat voorspoedig,
zowel zij als ook de kinderen zijn blij dat ze weer op de terugweg is. Na de vakantie kan ze nog niet
voor de groepen 6B en 7A ingezet worden. We hopen dat ze in de loop van dit schooljaar weer volop aan het werk
kan gaan.
Voor zover mogelijk hebben we invallers die voor een langere tijd voor bovengenoemde groepen kunnen staan,
zodat de rust en regelmaat geborgd kan worden.
Op 11 maart is er voor alle leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel een studiedag van de
Stichting Baasis, alle kinderen hebben dan een margedag.

Obs Ter Borch een gezonde school?
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt
mogelijk.
De Gezonde School-aanpak helpt ons hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid
en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als een school binnen een gekozen thema alle vier de
pijlers van Gezonde School op orde heeft, kun je je profileren als Gezonde School met een vignet
voor dat thema!

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de
gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende
drie jaar een Gezonde School noemen. We zijn sinds twee jaar in het bezit van het vignet “De Gezonde

school”- thema bewegen en sport.
In het kader van het vignet de Gezonde School bieden zowel vakleerkrachten gym als ook
de groepsleerkrachten op dit moment lessen “Bewegend leren” aan.
Wat werkt goed in de klas, wat werkt voor welke groepen.
We zijn verschillende dingen aan het uitproberen. Op dit moment hebben we
beweegkisten te leen. Deze kisten zijn ontwikkeld door twee leerkrachten, Henriët
Bulthuis en Jolanda Trip werkzaam op twee andere scholen binnen de Stichting Baasis.
Samen met studenten hebben zij spelvormen en activiteiten ontwikkeld.
De materialen, ideeën uit de zgn. beweegkisten worden in alle groepen uitgeprobeerd.
Zowel op het plein als in de gymzaal worden verschillende opdrachten aangeboden.
De leerlingen van de bovenbouwgroepen waren deze week erg enthousiast
dat ze buiten konden gaan rekenen met ander materiaal.
Op het schoolplein was een 100 -veld getekend. In dit 100 veld moesten de
leerlingen houtjes, met daarop breuken op de juiste plek neerleggen. De
bedoeling was om dit zo snel mogelijk in estafettevorm uit te voeren.
In de gymzaal hebben kinderen uit de onderbouw
allerlei activiteiten in de gymzaal geoefend.
Onderdelen als tik rekenen ,tientikkertje,
sponzenrace met getallen en spiegelen met
materialen werden enthousiast gespeeld.

Hip Hip Hooray!
Fred Arsenault is een Canadese oorlogsveteraan die op 6 maart 100 jaar wordt. Meneer Arsenault heeft geholpen
om de stad Groningen te bevrijden, en zijn grootste wens is om héél veel verjaardagskaarten te krijgen. Dit vonden
de kinderen van de groepen 6 een heel leuk bericht. Samen met hun leerkrachten werd het plan opgevat om hem
een kaart te sturen!
Alle kinderen maakten een kaart, zodat meneer Arsenault 75 kaarten
voor zijn honderdste verjaardag! Een hele uitdaging voor de groepen,
want deze meneer verstaat en begrijpt natuurlijk alleen Engels. Maar
iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om mooie verjaardagwensen
in zijn thuistaal op te sturen!

Schaken op obs Ter Borch
De eerste schaakcursus, zit er na 12 lessen op!
Afgelopen maandag hebben alle kinderen een diploma’s gekregen. Er werd tijdens de laatste les
een slottoernooitje gespeeld.
Winnaar van de competitie werd Bjorn, beste beginner was Jesse. Iedereen gefeliciteerd!
Meester Hiddo start op maandag 24 februari met schaaklessen van de 2e periode.
Deze periode duurt 12 lessen. Kinderen die hun 1e schaakdiploma gehaald hebben, krijgen nu moeilijkere
onderwerpen uit de eerste stap (voordelige ruil, mat, tweevoudige aanval, rochade, en passant, mat zetten met een
dame, pat).
Kinderen die het eerste stap diploma hebben gehaald, kunnen verder met stap 2. Daarin vooral trucjes om stukken te
winnen van je tegenstander, iets over openingen en moeilijkere matcombinaties.
Er is ook ruimte voor beginners, wil je graag leren schaken? Geef je dan op!
Iedereen krijgt een eigen schaakwerkboek om in te oefenen.
Natuurlijk is er ook weer een toernooitje opgenomen in deze cursus en spelen we wedstrijdjes
voor de interne competitie. Aan het eind van deze periode kan iedereen dan weer een
schaakdiploma halen.
De tijden en lokaal zijn weer hetzelfde: elke maandag van 15.15 tot 16.15 uur in het
knutsellokaal op de eerste verdieping.
De kosten voor de 2e periode bedragen € 30,00.
Het inschrijfgeld kan op de 1e les schaken worden betaald. (overmaken kan natuurlijk ook)
Als je mee wilt doen, vul dan de gegevens hieronder in en stuur dan een mailtje naar:
Hiddo Zuiderweg, schaakmeester
e-mail: superhiddo@hetnet.nl

mobiel: 06-83227313
Wist u dat?
We in groep 3 al leren programmeren? We dit doen met Bee-Bot?
We met de groepen 6,7 en 8 deel hebben genomen aan
een clinic kickboksen? Dit ook op de site staat?

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen.
Bij ons op school wordt aan alle (hoog)begaafde kinderen passend onderwijs geboden middels het compacten
(alléén de instructie volgen en de moeilijkste opdrachten maken) en verrijken.
Met behulp van de plustaak in de groep maken zij opdrachten van het programma Levelwerk.
Een kleine groep leerlingen is naast deze aanpak gebaat bij een aanvullend arrangement.
Hiervoor hebben we de Indigogroep.
In deze groep krijgen de kinderen andere en moeilijker lessen, waarbij ze diverse opdrachten maken, problemen op
moeten lossen, veel over zichzelf leren en gelijkgestemden ontmoeten.

Om te bepalen welke kinderen hiervoor in aanmerking komen,
gebruiken wij het vernieuwde SIDI PO protocol.
Dit protocol wordt ingevuld door leerkrachten, kinderen en ouders.
Dr. Denker op OBS Ter Borch
Wie weet welke groente of welk fruit hier wordt bedoeld?

Lize Bakker uit 6B laat u even goed kijken en nadenken.
De oplossing staat onderaan dit ouderbulletin.

Agenda:
14 februari
14 februari
17 t/m 21 februari
24-28 februari
6 maart
11 maart

Margedag voor alle groepen
Valentijnsdag
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Rapport mee
Margedag groepen 1-8
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Oplossing beeldraadsel Lize: neznil :5 ,alsgrebsji :4 ,leppa :3 ,srekniut :2 ,taamot 1

