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De tijd gaat snel, de eerste weken van het schooljaar zijn voorbijgevlogen en voor je het weet is het herfstvakantie!
Hopelijk wordt het aangenaam herfstweer voor iedereen die de vakantie thuis doorbrengt, de natuur
laat zich vaak in deze periode van haar mooiste kant zien.
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar, kijkt u zo nu en dan ook even op onze Instagram
pagina? Dan krijgt u een goede indruk van de vele activiteiten die op school de revue passeren.

Nieuws van de directie
In de afgelopen weken is er een goede start gemaakt met ons schooljaarplan en de NPO-interventies. Zo heeft de
rekencoördinator, juf Annemiek Tent, alle materialen behorend bij de nieuwe rekenmethode zorgvuldig uitgezocht
en met het team gedeeld. Daarnaast is de eerste scholing geweest om vanuit een eenduidige werkwijze te werken
met Pluspunt 4. De implementatie van de nieuwe rekenmethode draagt mede bij aan het realiseren van kwalitatief
goed rekenonderwijs.
Op leesgebied sluit onze school na de herfstvakantie aan bij een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) van stichting
Baasis. Vanuit een eigen onderzoeksvraag en literatuurstudie willen we dit schooljaar antwoord verkrijgen hoe we
ons leesonderwijs kunnen versterken, passend bij onze leerlingenpopulatie. Leesmotivatie, voortgezet technisch
lezen en de inzet van onze schoolbieb worden daarbij tevens onder de loep genomen.
T.a.v. meer- en hoogbegaafdheid is juf Jikke Emmelkamp
enthousiast gestart met coaching on the job. Dit gebeurt elke
woensdag; ze is dan ambulant. Dit houdt in dat er
klassenbezoeken en gesprekken in de verschillende bouwen
plaatsvinden. Het doel is om onze visie op meer- en
hoogbegaafdheid vanuit ons beleidsplan (inclusief het verzorgen
van lessen die passend zijn voor de betreffende kinderen) stap
voor stap te verbeteren en te versterken.
Ook op het gebied van cultuur (juf Manon), sport (juf Susan en juf Sylvia) en ICT (meester Harko) wordt gewerkt aan
het ontwikkelen en borgen van beleid op deze onderdelen. We kunnen echter nog zoveel plannen hebben, de basis
is en blijft een goed pedagogisch klimaat. Onze kanjermethode is hierbij een goed middel. Juf Caroline en juf Britt
coördineren deze aanpak, waarbij juf Caroline ook werkt aan het actualiseren van ons pestprotocol. Verderop in
deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe de eerste weken zijn verlopen m.b.t. de Kanjertraining.
Helaas is COVID-19 nog niet geheel uit beeld en in den lande lopen de besmettingscijfers iets op. Hoewel er op dit
moment geen besmettingen zijn onder onze leerlingen en teamleden, moeten we waakzaam blijven en is het
doorlopen van de beslisboom belangrijk om te bepalen of kinderen naar school mogen of niet. We kiezen er voor om
nog geen ouders in de school te laten bij het brengen van hun kind(eren). Wij hopen op uw begrip en medewerking.
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Algemene ledenvergadering Oudervereniging
Ieder jaar worden ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld om de ledenvergadering bij te wonen. Hierbij de
uitnodiging.

Uitnodiging aan alle ouders/verzorgers van OBS Ter Borch
U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van
Oudervereniging OBS Ter Borch (OV) op donderdag 4 november 2021.
We zullen onze activiteiten toelichten en de jaarrekening presenteren. Tevens blikken we vooruit op het komende
schooljaar. Ook de MR zal hun bezigheden toelichten.
Graag willen we dat u zich aanmeldt bij ov.terborch@stichtingbaasis.nl, vóór 25 oktober a.s.
Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken en een uitnodiging voor de onlinebijeenkomst.
Namens het bestuur van de Oudervereniging OBS Ter Borch,
Lieneke de Zeeuw (OV)

Even terugblikken
Zoals u weet stond woensdag 6 oktober in het teken van een heuse vossenjacht!
Hiermee werd de Kinderboekenweek op obs Ter Borch geopend.
Groepjes kinderen zochten die ochtend naar 18 vossen!
De eerste stop was bij juf Sylvia, onze gym juf.
Verspreid door de wijk werden er door ouders beroepen
uitgebeeld, maar bovenal ook uitgelegd welk beroep ze zoals beoefenden.
Het leverde mooie tafereeltjes op, zo mochten ze door een ambulance lopen,
werden advocaten als engelen maar ook als heksen aanschouwd, dachten
veel kinderen dat de boeren echt in de straat woonden en
lieten veel kinderen zich door verplegend personeel ‘prikken’. Ondertussen
kwamen ze voorbij een juf, een kunstenaar, een cameraman, huisschilders,
een kapster, een boswachter, een kok en een monteur die net een prachtige
auto aan het repareren was.
Dank aan alle ouders die, ondanks toch ietwat frisse weersomstandigheden, hebben meegedaan!
Dank aan de juffen Annelies en Annemiek als ook aan meester Michael voor de uitstekende organisatie van de
vossenjacht en de boekenmarkten!

De 4 Mijl van Groningen
Wat werd er afgelopen zondag 10 oktober goed gelopen tijdens de 4 mijl!
Namens onze school liepen 45 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 die deze keer hebben
meegedaan! Op naar het volgende loopjaar!
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Kanjertraining en de eerste weken
De afgelopen weken is er met elkaar gewerkt aan de groepsvorming en een fijne
sfeer creëren in de school. Juf Caroline en juf Britt vertellen u hierover.
Als kanjer coördinatoren zijn wij trots op de manier waarop we dit met z’n allen
hebben gedaan. In alle klassen zijn groepsregels en afspraken met elkaar gemaakt
d.m.v. tekenen, knippen/plakken, foto’s maken enz. Ze hangen nu voor eenieder
zichtbaar in de klas.
Er zijn diverse spelletjes en activiteiten gedaan, waarbij uiteraard ook veel werd gelachen. Er werd geoefend in het
samenwerken: hoe komt de hele klas aan de andere kant, zonder de vloer te raken en dat zonder te praten. Het
pettenkwadrant werd gedaan, waarbij allerlei talenten worden benoemd die kinderen bij en van elkaar zien. In de
kleutergroepen werd ook gewerkt aan samenwerken, door elkaar te spiegelen, wat nog best lastig was. Ook praten
over hoe je je voelt als je op school bent en hoe je laat zien wat jij prettig vindt was één van de oefeningen.

Er zijn veel facetten van de Kanjertraining gedurende de weken voorbijgekomen.
De collega’s hebben dit ook met u als ouders gedeeld, dus hopelijk heeft u daar al van kunnen genieten.
Al met al hebben we een goede start gemaakt t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling aan de hand van de
Kanjertraining. Komende tijd gaan we verder met scholing van leerkrachten en het uitwerken van het
leerlingvolgsysteem KANVAS. Ons streven hierbij is om nog beter aan te sluiten bij de ontwikkeling en behoeften van
onze leerlingen. Hierbij willen we graag preventief aan de slag om de sfeer en leeromgeving zo optimaal mogelijk te
maken.
Juf Caroline en juf Britt

Wat staat er in november op het Kunst -en Cultuurmenu?
De groepen 5 en 6 doen in november mee aan het project Boeklab van het ICO. De groepen
6 starten op 4 november met hun eerste les: Computer- vrouwtje silhouetpoppetjes,
daarna volgen nog twee lessen: film en stopmotion. Doel van het project is om leerlingen
op een inzichtelijke en praktische manier het medium film te laten ervaren met als
uitgangspunt een boek. Ze leren bovendien de stopmotiontechniek te gebruiken en het werken met een zgn.
greenscreen. Verder leren ze een film maken, waarbij monteren, fotografie en een eigen verhaal vertellen aan bod
komen.

3

Een verkeersveilige omgeving en gezond verstand
Zo langzamerhand merken we dat de dagen korten. De herfst heeft haar intrede gedaan en
de weersomstandigheden dwingen ons om in het verkeer alert te blijven. Veel kinderen
gaan lopend of op de fiets naar school. Zij zijn kwetsbaar en verdienen onze aandacht op
weg naar en van school. Van belang is natuurlijk ook dat kinderen deugdelijke
fietsverlichting hebben. Helpt u ons mee?
Gezien de toegenomen verkeersdrukte vragen we u om rekening met onze kinderen te houden. Vooral bij
regenachtige weersomstandigheden zien we dat er meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Het is
dan drukker, waardoor er voor kinderen onveilige verkeerssituaties kunnen ontstaan.
Veel kinderen komen lopend of op de fiets naar school
Rondom de zuidzijde van het Borchkwartier kunt u ook veel fietsers aantreffen! Het
betekent dat u goed op de kinderen moet letten, zij stallen hun fietsen nabij het
parkeerterrein in de rekken. Hiervoor moeten vooral kinderen ze soms over de
parkeerplaats fietsen.
Een verzoek van onze kant; Wil iedereen zijn/haar fiets in de hiervoor bestemde
rekken plaatsen? Voor ouders die hun fietsen aan de kant van de Borchsingel zetten, vragen
we om deze zo dicht mogelijk tegen de muur of het schoolhek te zetten.
Denkt iedereen ook weer even aan de afspraak dat er niet wordt gefietst op het
plein? Skateborden, rolschaatsen en steppen zijn eveneens op het schoolplein niet toegestaan
om botsingen te voorkomen.
Kiss&Ride strook weer open
Na de herfstvakantie gaat de Kiss&Ride strook weer open. Het betekent dat u tussen 8.00 en 9.00 uur uw kind(eren)
bij school kunt afzetten. Let wel! U mag hier niet parkeren. Een kus en dan weer door!
De kinderen van de groepen 1 en 2 blijven echter de huidige ingang bij het kleuterplein gebruiken, dit betekent een
gezamenlijke verantwoordelijkheid m.b.t. veiligheid.
Een en ander wordt geïnitieerd om een betere doorstroming te bewerkstelligen. We ervaren echter ook dat de
verkeersproblematiek m.b.t het Julianaplein indirect consequenties heeft voor onze school omgeving, de
verkeersdrukte neemt zienderogen toe. We hebben tevens de indruk dat de parkeerplaats nu ook door forensen
wordt gebruikt. We maken ons hierover zorgen en dat is dan ook de reden dat we hierover met de gemeente in
gesprek gaan. We houden u op de hoogte!

Fiets controles
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland vindt er op donderdag 11 november een
fietscontrole op het schoolplein voor de groepen 5 t/m 8 plaats. Voor de groepen 3 en 4
plannen we nog een datum in het voorjaar.
Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten de kinderen niet alleen
beschikken over de juiste kennis over verkeersborden en –regels, maar zij moeten ook beschikken over een veilige
fiets. Een goed functionerende fiets met goede verlichting, reflectie en remmen zorgt er in elk geval voor dat
kinderen goed gezien worden in het verkeer en dat zij zelf goed kunnen reageren.
Wij vinden dan ook dat fietscontroles een belangrijk onderdeel zijn in het verbeteren van de verkeersveiligheid.
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De kinderen van de deelnemende groepen kunnen hun fiets volledig laten controleren
volgens de eisen die VVN aan een veilige fiets stelt. Na de keuring krijgen de kinderen
de controlekaart mee naar huis zodat eventuele gebreken zo spoedig mogelijk hersteld
kunnen worden. Bij volledige goedkeuring (inclusief verlichting) ontvangen de kinderen
een OK-sticker. Een sticker met ‘Dagfiets 2021’ ontvangen zij als de verlichting
ontbreekt/niet in orde is.
Mocht de fiets tijdens de keuring afgekeurd zijn dan kunnen wij als school eventueel zelf een herkeuring verrichten
zodat alsnog de OK-sticker kan worden uitgereikt.
De keuring kan worden uitgevoerd dankzij financiële steun van Gemeente Aa en Hunze en Provincie Drenthe.

Interview met twee leerkrachten
Kinderen uit de bovenbouw interviewen leerkrachten.
Ze bedenken 5 originele vragen.

Vragen aan juf Naomi, leerkracht van groep 1/ 2B

Interview met juf Jittie, Ib’er.

1. Naar welk land zou je het liefste heen gaan om

2.

3.
4.
5.

1. Heb je een tweede naam? Zo niet, welke zou

te wonen? En waarom? Curaçao, omdat mijn
vriendinnen daar wonen.
Als je één ding mag wensen, wat zou je dan
wensen? Dat iedereen hier blij, gezond en oud
wordt.
Wat wilde je vroeger worden? Juf of zangeres.
Als je een eiland kon zijn, welk eiland wil je
dan zijn? Schiermonnikoog.
Als je een tijdmachine had, naar welk jaar zou
je dan tijdreizen? De jaren '90. Vanwege de
leuke muziek, etc.

Door Wolfgang Luijten en Ninte Bakker. Groep 8B

2.
3.
4.

5.

je willen hebben? Mijn geboortenaam is Jitsje.
Echter mijn nicht heet ook zo vandaar dat mijn
roepnaam Jittie is geworden.
Welk sieraad vind jij het mooist? Grote lange
oorbellen of een grote ring.
Kies: Nooit meer dit werk doen of Nooit meer
koffie. Ik kan niet kiezen!!! Liefst beide WEL!
Als je een waterkoker zou zijn, waar zou je dan
willen staan? Hier op school. Gezellig in de
teamkamer.
Welke kleur moet sowieso in jouw galajurk
zitten? Kobaltblauw. En wat glitters.

Door Florien Boerema en Ilse Bakker, groep 8B

De agenda:
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie
4 november
Project Boeklab in de groepen 6
11 november
Fietscontroles door VVN voor de groepen 5 t/m 8

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 november 2021

5

