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Tussen alle wereldse beslommeringen door leven kinderen in hun eigen wereld. Dagelijkse dingen als
gymmen, rekenen, taalwerk maken, whatsappen, een toets doen, het Sinterklaasjournaal volgen, gezellig
kletsen in de kring, lampionnen maken, zingen, tekenen, een onesie dag organiseren, mediaweeklessen
volgen, een verjaardag vieren, lekker lezen uit een boek, maken het dat kinderen “gewoon” doorgaan met
hun leven. En dat is in deze tijd ook fijn en vooral nodig.
We hebben nog maar net een lampionnen dag achter de rug, maar
maandag starten we met nieuwe activiteiten.
De projecten Streetwise (verkeer) voor alle kinderen, de
“Muziekfabriek” (ICO) voor de groepen 5 en 6 als ook met
“Moviemakers (ICO) voor de groepen 7 en 8.
Volop drukte op OBS Ter Borch! Deze keer een korte nieuwsbrief.
We wensen u veel leesplezier!
Nieuws van de directie.
Zoals u in een brief heeft kunnen lezen, zal de heer Tjibbe Jan Werksma, m.i.v. 1 maart 2021, met zijn
werkzaamheden op onze school starten. Op naar een nieuwe onderwijsperiode!

Deze en ook de komende weken staan in het teken van oudergesprekken. In de groepen 8 zijn er alvast
gesprekken met ouders t.a.v. het vervolgonderwijs.
Eindstand actie inzamelingsactie voor Moria.
In de afgelopen twee weken liep het storm wat betreft het inleveren van plastic flessen voor de inzamelingsactie.
Elke dag konden groepjes leerlingen samen met meester Corjan en ook juf Loes flessen sorteren voor de winkels.
Zakken vol werden er vervolgens door Frank Eunen, de vader van Joep uit groep 6B, naar de verschillende zaken
gebracht. Een heidens karwei, temeer omdat Frank en Joep soms handmatig de flessen moesten inleveren. De
eindstand laat nog even op zich wachten, nog niet alle flessen zijn ingeleverd. De actie is echter nu wel afgesloten.
U hoort van ons zodra alle afgehandeld is!

Sint-Maarten.
Afgelopen woensdag hebben alle groepen voor elkaar gezongen.
Het initiatief was eigenlijk uit nood geboren, immers onze
lampionnententoonstelling voor ouders en overige familieleden kon
vanwege Covid-19 geen doorgang hebben.
Er werd met veel enthousiasme gezongen. De jongere kinderen vonden het
best spannend en de oudere kinderen vonden die kleintjes heel erg lief en
deden zó goed hun best! Heel vertederend...!

Een speciaal dankwoordje is er voor de winkeliersvereniging van het
Overwinningsplein in Groningen. I.v.m. Covid-19 was het niet mogelijk om
een St-Maartenfeest in het winkelcentrum te organiseren.
Zij brachten daarom een traktatie op school!
Pietengym en uni hockeytoernooi
Op dinsdag morgen 1 december, organiseren de vakleerkrachten gym voor de groepen 5 t/m 8
een unihockeytoernooi.

Voor de groepen 3 en 4 hebben zij in de middag lessen Pietengym bedacht.
Voor de kleutergroepen wordt er Pietengym op vrijdagmorgen 4 december gegeven!

Bewegend leren.
Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn.
Door beweging te integreren in je dagelijkse lessen stimuleer je de
hersenontwikkeling van je leerlingen én kom je tegemoet aan hun natuurlijke
bewegingsdrang.
Vorig jaar op school hebben we ” beweegkisten” te leen gehad van OBS
Schuilingsoord in Zuidlaren. Naar aanleiding hiervan zijn wij begonnen om onze eigen kisten voor OBS Ter Borch te
maken. Inmiddels is de eerste kist voor de groepen 3 gevuld. Nu zijn we bezig om een kist voor de groepen 8 te
maken. Daarna volgen er meer.
De kinderen uit de groepen 3 hebben inmiddels twee lessen bewegend leren gehad. Deze lessen vonden vooralsnog
in de gymzaal plaats. Ook buitenlessen op het schoolplein behoren tot de
mogelijkheden.
De drie groepen hebben geoefend met plus en min sommen, klokkijken, getallen
splitsen.
Zo werd er een estafette gehouden, tikkertje gespeeld en met een hinkel pad
geoefend. De leerlingen waren erg enthousiast. Sommige onderdelen waren een
uitdaging terwijl andere onderdelen gemakkelijk gingen.
Namens de vakgroep gym, juf Sylvia

Scholenmarkt voor de groepen 8
De scholen voor voortgezet onderwijs in Groningen en Ommeland hebben hun krachten gebundeld.
Gezamenlijk heten ze groep 8-leerlingen en hun ouders/verzorgers van harte welkom op het
onlineplatform www.scholenmarktgroningen.nl.( 16 - 25 november)
Hier presenteert elke school zich met een eigen pagina, een introductiefilmpje, de
onderwijssoorten en aanvullende informatie over de school.
En om uitgebreid kennis te maken kunnen leerlingen en hun ouders zich daar aanmelden
voor online kennismakingssessies.
Aanmelden voor sessies van verschillende scholen is natuurlijk mogelijk. De sessies gaan via
MS Teams, een platform waar jullie leerlingen vast ook al mee werken.
Zo krijgen ze een eerste indruk van de scholen en weten ze gelijk welke Open Dagen ze
willen bezoeken.
Dit platform is vanaf 9 november online gegaan en de inschrijvingen stromen al binnen.

De week van de mediawijsheid
Deze week volgden de kinderen in vooral de bovenbouwgroepen lessen m.b.t. mediawijsheid. We
vinden het belangrijk dat onze kinderen leren omgaan en zicht krijgen op hun eigen gedrag t.a.v.
scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben.
Niet alleen kinderen maar ook veel volwassenen zijn er de hele dag druk mee. In de lessen wordt
ingegaan op het aspect ” Wat is jouw digitale balans?”
Om lichamelijk, mentaal en sociaal gezond te blijven is een goede balans nodig tussen on- en offline
bezig zijn.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid kunnen kinderen (en ook ouders?) daarom hun eigen digitale balans testen
en krijgen ze tips om met en zonder media het beste uit zichzelf te halen. Grondgedachte hierbij is: “Waar voel jíj je
goed bij? Je hebt het zelf in de hand! ”

Doppen sparen voor KNGF-geleidehonden.
Maud Veenema uit groep 5C heeft een idee voor een eenvoudig uit te voeren actie voor een
goed doel:
“Willen jullie plastic doppen sparen voor de stichting Blindengeleiders hond?
Iedereen kan die doppen inleveren in de blauwe bak in de hal van het noodgebouw.”
Kijk voor meer informatie op:
https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in- actie/doppen-sparen
Maud gaat ervoor zorgen dat de doppen ingeleverd worden op het juiste inleverpunt.

Hoofdluis
I.v.m. coronameetregelen kunnen er geen controles m.b.t. hoofdluis uit gevoerd worden. Op dit
moment krijgen we berichten van ouders dat er hoofdluis bij hun kind is geconstateerd. We
vragen u bij deze om uw kind(deren) even regelmatig te controleren.

Het Interview
Vier kinderen van de bovenbouw hebben twee leerkrachten geïnterviewd.
De opdracht is dat de kinderen 5 originele vragen moeten bedenken.
Interview met meester Michael van groep 8C
1. Als je naar een ander land zou verhuizen, welk
land zou dat dan zijn?
Dan zou ik toch voor Indonesië kiezen, omdat mijn
roots daar liggen.
2. Zomertijd of wintertijd?
Zomertijd, omdat het dan lekker warm is en later
donker. Ik denk dat ik best wel geschikt zou zijn voor
een winterslaap.

Interview met Juf Trijnie groep 4C
1. Als je een dier zou willen zijn, voor welk dier kies
je dan?
Dan wil ik wel een luiaard zijn.
2. Wat zou je doen als je geen juf zou zijn?
Dan zou ik chocoladeproever willen worden.
3. Wat vind je van lesgeven op deze school?
Harstikke leuk!!!!

3. Als je voor een dag Trump of Biden zou zijn, wat
zou je dan doen?
Gewoon lekker een dagje naar het strand. Ik zou
helemaal geen president van de VS willen zijn.
4. Als je huis in brand staat, wie van je katten zou je
dan als eerste redden?
Dat is een lastige. Ik hoop eigenlijk dat ze dan al
buiten zijn.
5. Als je een superkracht zou hebben, welke zou dat
dan zijn?
Dan zou ik heel graag willen vliegen.
Door Julian en Sarie van groep 8B

4. Waar is voor jou de fijnste plek op school om te
zitten
Op de grote kussens bij de klapdeuren, bij groep 7A.
5. Wat vind je van deze school?
Het is een leuke school, met leuke kinderen en leuke
collega’s
Dit interview werd gemaakt door
Valerie en Vince uit groep 7A

De agenda:
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
4 december
Sinterklaasviering

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 27 november 2020

