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We gaan nu de dagen korten op naar de gezellige Sinterklaas -en kerstperiode.
Met de nodige aanpassingen hier en daar zorgen we er met elkaar weer voor dat de komende tijd er zo normaal
mogelijk uit gaat zien. Het bezoek van Sint aan onze school is verrassend, de
goedheiligman gaat met zijn tijd mee! Deze nieuwsbrief staat boordevol activiteiten en u
maakt hieronder kennis met de nieuwe directeur.
In een volgende nieuwsbrief informeren we u over de Kerstviering.
We wensen u alvast een fijn weekend en veel leesplezier!

Nieuws van de directie.
Even voorstellen!
Met gepaste trots stel ik me aan u voor als nieuwe directeur van obs Ter Borch.
Per 1 maart 2021 neem ik het spreekwoordelijke stokje over van Corjan van der Veen.
Mijn naam is Tjibbe Jan Werksma; 39 jaar, woonachtig in Zuidhorn, getrouwd met Jolanda en vader
van Mirthe (13), Kim (11) en Eline (8). In mijn vrije tijd voetbal ik graag en loop ik met enige
regelmaat een ‘rondje hard’. Als vrijwilliger zet ik me in als lid van de technische commissie voor de
plaatselijke voetbalclub.

Mijn loopbaan ben ik begonnen als leerkracht bij obs De Borgh (12 jaar) in Zuidhorn. Na het behalen van mijn
schoolleidersopleiding werk(te) ik als leerkracht/ directeur op obs De Springplank in Marum. Na het maken van een
bewuste keuze om me volledig te kunnen richten op het directeurschap ben ik ruim drie jaar geleden meerscholig
directeur geworden van zowel obs De Springplank als obs De Hasselbraam in Leek bij stichting Quadraten.
Op mijn huidige scholen heb ik het erg naar mijn zin, mede vanwege de nieuwbouwprojecten van beide scholen, de
voortgang in de schoolontwikkeling en de prettige samenwerking met alle collega’s. Vanwege mijn persoonlijke
ambitie om directeur te kunnen zijn op één grote school, heb ik gesolliciteerd op obs Ter Borch toen hier een
vacature ontstond.
De sollicitatieprocedure heb ik als zeer prettig ervaren en zodoende heb ik al enigszins
kennisgemaakt met enkele MT- en teamleden, de voorzitter van de MR en
medewerkers van stichting Baasis.
Binnenkort zal ik op school rondgeleid worden om de overige collega’s te ontmoeten en
vanzelfsprekend ga ik bij alle groepen langs om aan de leerlingen kort wat over mijzelf
te vertellen en hen beter te leren kennen.
Obs Ter Borch is naar mijn mening een prachtige school, waar iedereen dagelijks streeft om goed onderwijs voor de
meer dan 500 leerlingen te verzorgen. Ik kijk met veel enthousiasme uit om de komende jaren vanuit mijn rol als
directeur bij te kunnen dragen aan het verder ontwikkelen en realiseren van ‘kwalitatief boeiend onderwijs’ op obs
Ter Borch. Niet alleen, maar sámen met alle teamleden, leerlingen en ouders.
Hartelijke groet, Tjibbe Jan Werksma

Eindstand actie inzamelingsactie voor vluchtelingenkamp Moria.
Aanstaande maandag 30 november om 10.00 uur gaat de leerlingenraad online een cheque van € 1000,- aanbieden
aan een vertegenwoordiger van Because We Carry!
Zoals al eerder in een brief aan u vermeld, hebben de kinderen duizenden flessen
ingezameld en dankzij een bijdrage van een anonieme weldoener en dankzij de genereuze
bijdrage van € 250,- van de heer Minze Vries komen we uit op het bedrag van €1000,-

Met name de bijdrage van de heer de Vries is bijzonder. Hij reageerde met een brief naar ons
:
“Ik ben ook zeer onder de indruk dat Isa en jullie allemaal deze actie op touw hebben gezet. De leefomstandigheden van de
vluchtelingen in Moria gaan mij zeer aan het hart. Toen ik op Radio Drenthe hoorde van jullie actie wist ik direct dat ik dit jaar
niet rechtstreeks geld wilde overmaken naar Because we Carry maar jullie actie financieel wilde ondersteunen.”

We zijn trots op onze leerlingen uit de groepen 7, die gezorgd hebben voor brieven naar de lokale middenstand,
alwaar we de flessen in konden leveren. We zijn trots op de kinderen uit de groepen 6 die flyers hebben gemaakt om
ze door de wijk te verspreiden. We zijn trots op de kinderen uit de
groepen 5 die met elkaar een thermometer hebben gemaakt, waarop
we het ingezamelde bedrag konden zien. We zijn trots op de leerlingen
van de groepen 8 die voor de publiciteit bij radio Noord, RTV Drenthe en de lokale media hebben gezorgd.
Dankzij de inspanningen van alle leerlingen en ouders die meegeholpen hebben bij deze actie, kunnen we de
kinderen in het vluchtelingenkamp Moria helpen. Vooral namens de leerlingenraad, willen wij u bedanken voor uw
hulp en steun!

Aanvangstijden
Sinds de coronacrisis zijn er veel zaken ook op school veranderd. De situatie noopte ons om
o.a.de aanvangstijd van de school aan te passen. Met ingang van dit schooljaar mochten de
kinderen en leerkrachten gelukkig weer op de “oude” manier het schoolleven hervatten.
Vanaf dat moment startten we ook weer met de reguliere tijden d.w.z. kinderen mogen vanaf
8.20 uur en 12.50 uur de school inlopen. In nieuwsbrief 4 hebben we hierover al bericht. Wellicht heeft niet
iedereen dit gelezen en plaatsen we opnieuw even dit berichtje hieromtrent

Sinterklaas en corona
Sinterklaas komt dit jaar i.v.m. corona niet bij ons op school, hij gaat mee met de digitale tijd en zoekt nu via filmpjes
contact met de kinderen!
Om u even een indruk te geven, een quote uit het eerste filmpje:
"En toen kwam digipiet toch met een briljant idee!!!
Wat als ik nou af en toe een filmpje ga maken voor jullie? Zo blijven we toch een beetje in contact met
elkaar.
Hier is dus probeersel nummer 1 wat vinden jullie ervan?
Geef een duimpje omhoog naast je klaslokaaldeur en abonneer je op mijn kanaal "
Vanwege het Covid-19 virus heeft Sinterklaas echter ook te weinig pieten mee kunnen nemen. De kinderen uit de
groepen 1 t/m 5 moeten daarom Sint en zijn Pieten helpen.
Het is natuurlijk niet bedoeling dat de kinderen uit de bovenbouwgroepen hierachter komen! De Sint kreeg een
lumineus idee, hij stuurde brieven in geheimschrift en puzzels naar de kinderen van de groepen 1 t/m 5. Zo kwamen
ze erachter welke plannetjes de Sint zat te smeden. Met hulp van de juffen ontcijferden ze het geheimschrift en

konden ze de puzzels ontrafelen. Als u navraag bij uw kinderen hebt gedaan dan bent u al op de hoogte wat er zich
zoal gistermorgen in school heeft afgespeeld!
Hieronder de eerste vlog van Sinterklaas. Andere filmpjes voor een klas worden doorgestuurd door de leerkrachten.
https://youtu.be/gTils50EVCM

Vlog 1 Sint
and share it all with friends,
family, and the world on
YouTube.
Youtu.be

De muziekfabriek voor de groepen 5 en 6

De kinderen van onze groepen 5 en 6
hebben al een aantal lessen van
docenten van het ICO met als titel ‘De
Muziekfabriek’ gevolgd. In deze Muziekfabriek ontwikkelden de kinderen een nieuwe
machine vol bijzondere klanken en geluiden. De kinderen experimenteerden erop los
met oude onderdelen en gevonden materialen. De mooiste klanken werden ontdekt
m.b.v. vele verschillende materialen, er werden prachtige composities bedacht en de
machine zag er geweldig uit! Elk kind had een eigen taak en door de goede
samenwerking leidde dat uiteindelijk naar een flitsende presentatie van een prachtig
eindproduct. Het waren vrolijke en creatieve lessen, waar de kinderen met heel veel
plezier aan deelnamen!

Moviemakers voor de groepen 7 en 8.
Sinds vorige week zijn de leerlingen van de groepen 7 en 8 druk in de weer met camera’s, storyboards, verhaallijnen
etc om zodoende een korte film in elkaar te zetten.
Aan enthousiasme geen gebrek. De hele school lijkt op een filmset!
In de lessen van de gastdocent wordt aan de kinderen en de
leerkracht geleerd hoe ze in vier tot vijf wekenkorte films kunnen
maken: van storyboard tot eindmontage. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van gebruiksvriendelijke camera’s.
Tijdens het project zijn twee camera’s beschikbaar voor de klas. De
films worden op de computer of tablets gemonteerd. Vanaf volgende
week zullen de films hun beslag krijgen en wordt er de laatste hand
aan gelegd.
We zijn benieuwd welke talenten er naar boven komen drijven!

Streetwise in actie
Op 16 en 17 november stond OBS ter Borch boordevol verkeersactiviteiten! Het ging van Toet, Toet, Blik en Klik naar
Hallo Auto en Trapvaardig.
In de kleutergroepen leerden de kinderen hoe ze veilig konden
oversteken, in de groepen 3 en 4 leerden ze hoe je op een
veilige manier aan het verkeer kunt deelnemen. De groepen 5
en 6 zagen met eigen ogen hoe lang de remweg van een auto
is, waarbij ze zelf mee mochten rijden in een elektrische auto.

Tenslotte legden de kinderen uit de groepen 7 en 8 fietsend een parcours op het
schoolplein af. Op deze wijze werd er spelenderwijs geoefend op veilig fietsen in
complexe situaties, vooral ook omdat de kinderen bijna naar het VO gaan.
Uiteindelijk kregen alle kinderen aan het eind van de dag een diploma.

Pietengym en uni hockeytoernooi
Dinsdag aanstaande organiseert gym juf Sylvia samen met een aantal studenten een uni
hockeytoernooi voor de groepen 5 t m 8. De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen pietengym
lessen voorgeschoteld.

Het Interview
Vier kinderen van de bovenbouw hebben twee leerkrachten geïnterviewd.
De opdracht is dat de kinderen originele vragen moeten bedenken.
Interview met juf Marion van groep 1/2E
1. Stel je hebt een wens, wat zou je dan wensen?
Ik zou graag het noorderlicht willen zien.
2. Welke naam zou je kiezen als je een jongen was?
Kjeld (Noorse naam).
3. Omschrijf jezelf in 3 woorden:
Aardig, gestructureerd, creatief.
4. Welke groente zou je het beste als wapen kunnen
gebruiken?
Spruitjes.
5. Als je een tatoeage zou moeten nemen van het
gezicht van iemand, van wie dan?
Robbie Williams.
6.Wat zou je doen als je nog één dag hebt?
Heel veel chocola eten en parachute springen.
7. Welke BN-er zou je willen ontmoeten?
Fred van Leer.
Door Oscar, Thomas en Stan van groep 8A

Interview met gymnastiekjuf Sylvia
1. Als je op vakantie zou gaan welke gymspullen zou
je dan meenemen?
Een bal voor op het strand , beachtennis .
2. Wat vind je leuk aan je beroep?
Ik vind het leuk om met kinderen te werken en het is
heel gevarieerd .
3. Hoe ben je erop gekomen om gymles te geven?
In havo 5 heb ik een testdag gedaan en dat vond ik
heel leuk.
4. Wat wilde je vroeger worden?
Vroeger had ik niet echt een idee wat ik wou worden.
5. Wat zou je doen als je een loterij wint?
Een wereldreis maken.
6. Hoe was het voor jou toen de kinderen niet meer
naar school mochten en je geen gymles meer kon
geven?
Heel raar, we hebben wel opdrachten gemaakt maar
de kinderen zien is veel leuker.
Isa Nijland en Sofie van der Greft, groep 7B

De agenda:
30 november
1 december
1 december
1 december
2 december
3 december
4 december
4 december
5 december

Moviemakers groep 7A en 7B
Uni hockey toernooi voor de groepen 5 t/m 8
Pietengym voor de groepen 3 en 4
Moviemakers groep 7C en 8B
Moviemakers groep 8A en 8C
De muziekfabriek groep 6A
Pietengym voor de groepen 1 en 2
(digitale) Sinterklaasviering
Verjaardag Sinterklaas

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 10 december 2020

