Nieuwsbrief schooljaar 2020-2021
30 oktober 2020 Nummer 5

De natuur helpt ons deze dagen een handje. We kunnen volop genieten van de
kleurenpracht als we een blik werpen op de bomen, de paddenstoelen en de
steeds veranderende luchten! De weersomstandigheden maken het nodige
spektakel. Tijd om nog lekker naar buiten te gaan, even uitwaaien en weerstand
opbouwen. We zullen het nodig hebben.
We hopen dat iedereen gezond blijft en wensen u alvast veel leesplezier en een fijn weekend!

Nieuws van de directie
Na de herfstvakantie werden we geconfronteerd met een positief geteste leerkracht. Voor
haar het meest vervelend en voor enkele collega’s reden om zich te laten testen. Gelukkig
was voor allen de uitslag negatief en gedurende de afgelopen week heeft niemand
klachten ontwikkeld. Met onze juf gaat het goed, ze heeft nog wat last van vermoeidheid
en hoofdpijn. We hopen op een spoedig herstel. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die
ook positief getest is.
Afgelopen week hebben er sollicitatiegesprekken, m.b.t. de vacature van een
nieuwe directeur, plaats gevonden. De sollicitatiecommissie, bestaande uit
teamleden, een HRM-medewerker van Stichting Baasis, de voorzitter van de MR
en een boven schoolse directeur, hebben een kandidaat voorgedragen aan het
schoolbestuur. Zodra we meer weten hoort u van ons!
Activiteiten en festiviteiten
Zoals we al in de vorige nieuwsbrief hebben meegedeeld, proberen we het
schoolleven zo normaal mogelijk door te laten gaan. We vinden het allemaal fijn
om in de structuur van de schooldag te zitten, laten we hopen dat dit nog lang
voort kan duren.
T.a.v. allerlei activiteiten blijven we alert op uitvoering van het een en ander. Zo
was er deze week een voorstelling voor de kleuters: ‘Pakketje mee’. De 3 spelers en
de man van de techniek droegen mondkapjes, hadden hun eigen eten en
drinken meegenomen en verbleven alleen maar in het speellokaal, dat achteraf weer gereinigd werd. Ook tijdens de
gymnastiek clinics zorgen we voor lessen die corona proof zijn. Hierbij even een sfeerimpressie.

Flessenactie voor Moria
We zijn de afgelopen week gestart met een inzamelingsactie voor het
vluchtelingenkamp Moria. We hebben al meer dan 1000 flessen
ingezameld, daar zijn we heel blij mee. Om nog meer flessen te krijgen
proberen we reclame te maken bijvoorbeeld op de radio en tv, groep 8
is verantwoordelijk voor deze Media-actie. Isa, de bedenkster van de
actie, is op zaterdagochtend op radio Noord geïnterviewd en
woensdagochtend is de leerlingenraad op Radio Drenthe gekomen.

De groepen 6 hebben flyers gemaakt die je aan je buren, opa’s en oma’s kan geven om meer flessen in te zamelen.
En ons doel is om 4000 flessen in te zamelen, €1000,00 voor het vluchtelingenkamp Moria.
We zijn al een heel eind in 3 dagen, maar we blijven doorgaan tot ons doel is
behaald!
U kunt uw lege flessen of lege kratjes bier inleveren tot 6 november op het
schoolplein of meegeven aan een leerling van onze school.
Alvast heel erg bedankt voor al uw lege flessen!
Namens de leerlingenraad, Fynn Machiel groep 8C

Opbrengsten van de boekenmarkten
Zoals elk voorgaand jaar werd er tijdens de Kinderboekenweek een boekenmarkt
gehouden in de groepen 3 t/m 6. We konden jammer genoeg niet voor alle kinderen en
ouders een markt organiseren i.v.m. de coronaperikelen, daarom was het dit jaar in
aangepaste vorm.
De groepen 3 en 4 haalden in totaal € 330,- op, terwijl de groepen 5 en 6 €250,inzamelden! Prachtige resultaten en nu op zoek naar een goede bestemming, elke
groep mag een deel van het totaalbedrag besteden.

De voorleeskampioen van OBS Ter Borch
Ook dit jaar konden leerlingen uit de groepen 7 en 8 aan de jaarlijkse Nationale Voorleeswedstrijd meedoen.
In alle groepen werden er voorrondes gehouden,
zodat er een klassenkampioen uitgeroepen kon
worden. Rekening houdend met de COVID-19
maatregelen werd er een filmpje van de
groepswinnaars/winnaressen gemaakt. Deze werden door de nummers 2 uit de verschillende
bovenbouwgroepen onder leiding van meester Corjan bekeken en beoordeeld. Op vrijdag 9 oktober
werd de uitslag tenslotte bekend gemaakt. Indy Maring uit groep 7C werd als winnaar uitgeroepen!
Zij gaat in maart van dit schooljaar onze school vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke
voorleeskampioenwedstrijd. We hopen dat het evenement door kan gaan en wensen haar alvast
veel succes!

Een lichtje voor een lichtje?
Woensdag 11 november is de dag… U heeft het ongetwijfeld in de diverse media gevolgd.
Kunnen kinderen nu wel of niet langs de deuren gaan? Een lastig vraagstuk, waarbij wij als
school het standpunt innemen dat ouders zelf de verantwoordelijkheid in deze dragen. Ook
op landelijke niveau houdt deze kwestie de gemoederen bezig. Het standpunt van de
gemeente Tynaarlo wordt hieronder verwoord.
Volgens de Veiligheidsregio Drenthe past het lampionlopen binnen de geldende maatregelen. Meedoen mag, maar
hoeft natuurlijk niet. Ouders kunnen dus zelf kiezen of hun kinderen met een lampion mogen lopen. Net als dat
inwoners zelf kunnen bepalen of ze hun deur wel of niet opendoen. Kinderen, ouders of inwoners die dat spannend
vinden, hoeven natuurlijk niet mee te doen. Er is geen verkeerde keuze en respect voor elkaars afweging hierin is het
belangrijkste. Tips voor verantwoord lampion lopen:
• Ga met je kind(eren) mee op pad en houd voldoende afstand van mensen in de deuropening
• Houd als ouders/begeleiders onderling ook voldoende afstand. Vorm geen groepjes en zoek de drukte niet op.
• Doe jij je deur open? Laat dan zien dat kinderen welkom zijn. Doe buiten een lampje aan, of haal desnoods wat
kerstverlichting van zolder. Zijn hier in jouw buurt of dorp al afspraken over gemaakt? Sluit daar dan vooral bij aan.

• Zorg voor afstand als je iets lekkers uitdeelt. Zet een mand voor de deur, of gebruik een lange aangeefstok. • Deel
verpakte snoepjes uit of bijvoorbeeld.
Let op! We kregen een telefoontje van de winkeliersvereniging Overwinningsplein in Groningen dat de winkels op
11 november zijn gesloten. Men bood aan om de traktatie op school te komen brengen!

Sport en bewegen met sportcoaches!
Iedere gemeente geeft op eigen wijze invulling aan de beleidsnota Sport en
Gezondheid. Bijna iedere gemeente heeft een team Sport en Bewegen, waar
breed opgeleide professionals werken, waaronder ook een sportcoach. Zij
zijn aanspreekpunt voor scholen, ondersteunen initiatieven op het gebied
van sport en gezondheid en werken als coördinator en/of initiatiefnemer van
nieuwe projecten.
Aukelien van Dam en Bastiaan de Bruyn zijn de contactpersonen voor onze school. (Arno Nijenbanning vervangt
Aukelien i.v.m. met haar huidige zwangerschapsverlof)
De sportcoaches organiseren het sport- en beweegaanbod. Zo organiseren zij bij ons op
school de screening van motorische ontwikkeling van kinderen, het project ‘Sport Jij Ook?’ en
diverse sport- en beweegactiviteiten. Ook ondersteunen zij, samen met onze vakleerkrachten
gym, onze school bij de aanpak ‘Gezonde School’. Natuurlijk verzorgen onze vakleerkrachten
gymnastiek de reguliere gymlessen en werken ze samen met de sportcoaches tijdens de
clinics.
Hieronder de activiteiten die dit schooljaar op onze school door hen worden georganiseerd.
Workshops groepen 7 en 8
Thema’s: Pesten, sociale media, naar de brugklas
Deze drie workshops worden gegeven door jongerenwerk en worden in de klas gegeven.
Clinics Judo groepen 3 t/m 8 (maart-april)
Deze clinic wordt gegeven door de sportcoaches. Dit zal naast de gymles plaats vinden rond maart/ april.
Clinics Kickboksen groepen 6 t/m 8 en boogschieten groepen 5 t/m 8. (Okt.-nov.)
Deze clinic zal tijdens de gymles plaats vinden. De ene helft van de groep krijgt
kickboksen en de andere helft boogschieten.
Clinics Natuurpad groepen 5 t/m 8 (maart of april)
w.o. een route met een kompas lopen.
Clinics Long boarden en skaten groepen 5 t/m 8 ( voorjaar 2021)
MRT-screening voor de groepen 2 (nov.-dec.)
Week voor de gezonde jeugd voor de groepen 1 t/m 8 (maart 2021)

Veilig in het verkeer: Streetwise
Op maandag 16 en dinsdag 17 november komen medewerkers van ANWB Streetwise naar ons
toe. Men heeft ons verzekerd dat het een en ander zo corona proof mogelijk is. Enkele
activiteiten worden ook buiten gedaan.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site http://www.anwb.nl/streetwise

ICO projecten Moviemakers en de Muziekfabriek
Het ICO (Instituut Cultuur Onderwijs) komt vanaf 16 november in de groepen 7 en 8 lessen
geven. De lessenserie Moviemakers leert de leerlingen zelf een filmpje te maken.
Elke klas wordt verdeeld in kleine groepjes die elk een korte film
van ongeveer één minuut leren maken.
Binnen de groepjes krijgen de leerlingen een eigen rol: regisseur, cameraman, of acteur.
In de lessen van de vakdocent wordt aan de leerlingen en de leerkracht geleerd hoe ze in
vier tot vijf weken korte films kunnen maken: van storyboard tot eindmontage.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van gebruiksvriendelijke fotocamera’s of tablets van school.
Als de films af zijn, worden ze op een verborgen YouTube-kanaal verzameld, zodat alle leerlingen elkaars filmpjes
kunnen zien.
De beste filmpjes worden geselecteerd en aan het einde van het schooljaar wordt aan de winnaars een Movie-award
uitgereikt voor onder andere beste acteur, beste muziekkeuze, beste camerawerk.
Daarnaast krijgen de kinderen uit de groepen 5 en 6 lessen vanuit project de
Muziek Fabriek voorgeschoteld.
In de Muziek Fabriek wordt een nieuwe machine ontwikkeld vol bijzondere
klanken en geluiden. In de gastlessen van de ICO-docent gaan de leerlingen op
ontdekkingstocht door de wereld van geluiden en klankkleuren in de muziek.
De lessen bestaan uit drie onderdelen:
Bouwen: Het bouwen van een klankkunstwerk met diverse materialen en onderdelen, en het maken en spelen van
een eigen compositie.
Dans: Het ontwerpen van een eigen choreografie passend in bovengenoemde eigen compositie.
Rap: Het schrijven van een rap die wordt opgenomen in de compositie. In de tweede
les wordt het klankstuk opgenomen.
Iedereen heeft daarbij een eigen taak en dankzij de
samenwerking wordt het project afgesloten met een
flitsende presentatie van een prachtig eindproduct. Let op!
In de fabriek is de dresscode: gemakkelijk zittende, oude kleren.
Ondertussen doen we in de groepen 5 en 6 mee met een opfriscursus muziek gerelateerd
aan onze muziekmethode Eigenwijs Digitaal. Deze groepen volgen gedurende een aantal
keren lessen van een docent van het ICO die ingaat op mogelijkheden van de methode als ook ondersteunend is als
het gaat om muziek maken in de groepen. Het ligt in de bedoeling dat we daarna de lessen vervolgen in de andere
groepen. Doel is tenslotte dat we allemaal up to date zijn en weer een doorgaande leerlijn muziek op OBS Ter Borch
creëren.

Lees activiteiten op OBS Ter Borch
Vanaf de maand september vinden er gedurende het schooljaar allerlei
leesactiviteiten vanuit “de Bibliotheek op school” plaats. Alle groepen krijgen een
iets voorgeschoteld zoals: Kamishibai voor de kleuters, Bee Bot voor de groepen 3
en 4, de Boekenkring voor de groepen 5, De Leesvreters voor de groepen 6, Lego we
do voor de groepen 7, Een tegen allen voor de groepen 8 en natuurlijk doen we mee
aan het nationale voorleeskampioenschap!

Het Interview
Vier kinderen van de bovenbouw hebben twee leerkrachten geïnterviewd.
De opdracht is dat de kinderen 5 originele vragen moeten bedenken.
Interview met Juf Alice, IB-er en op vrijdag juf van
groep 3B
1. Stel: Je kiest voor een andere baan, welke baan
zou dat worden? Als ik nu moest kiezen, dan werd ik
fysiotherapeut om andere mensen te helpen.
2. Wat was je leukste droom? Dat ik op een
onbewoond eiland met lekker eten zat en dat het
spannend was om er weer weg te komen.
3. Als je een jongen zou zijn, hoe wilde je dan heten?
Dan wilde ik graag Hidde heten.
4. Als je mocht kiezen om te wonen, waar zou je dan
willen wonen? In een warm land, Spanje, daar schijnt
de zon lekker vaak.
5. Wanneer werd je juf en waar begon je toen met
werken? Ik was toen 21 jaar oud en ik begon als juf in
Almere.
Door Nicolai en Romée uit groep 6A

Interview met juf Anneke, unit-coördinator.
1.Waarom ben je directrice geworden en geen juf?
Ik ben heel lang juf geweest hoor, toen wilde ik wat
anders en deed de opleiding voor directeur.
2.Heb je ook op een andere school gewerkt?
Ja, op OBS De Ekkel in Eelde
3.Wat is je lievelingsseizoen?
De zomer, omdat je dan lekker buiten kan zijn.
4.Wat is het leukste dat je ooit op school hebt
meegemaakt?
De feestdagen op school.
5.Als je kon vliegen, waar vlieg je dan naar toe?
Naar Azie, bijv.Thailand
Door Julian en Mare, groep 8C

De agenda:
19 oktober t/m 6 november Flessenactie voor Moria.
29 oktober t/m 11 november Clinics boogschieten en kickboksen
9 t/m 20 november
Adviesgesprekken in de groepen 8
16 en 17 november
ANWB Streetwise project voor de hele school.
16 november
Start ICO projecten Moviemakers en de
Muziekfabriek

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 13 november 2020

