
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 3 februari 2023 

Agenda 

 

25 januari t/m 4 februari 
13 – 17 februari  
15 februari 
17 februari 
23 februari 
24 februari  
27 februari  

Nationale Voorleesdagen 
Rapportgesprekken 
PeutersBijeen 
Techniekmiddag groep 7 en 8 
Afsluiting Talentenuur: 13:40 uur- ouders zijn welkom! 
Speelgoedmiddag 
Voorjaarsvakantie 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Schoolfruit 

Iedere week krijgen de kinderen van woensdag t/m vrijdag weer schoolfruit aangeboden. Ze hoeven 
deze dagen dus zelf geen fruit mee te nemen. Als ze één van de fruitsoorten niet lusten dan willen 
we u vragen om ander fruit mee te geven.  

Let op! Dit is de laatste week dat wij schoolfruit hebben. Daarna moeten de kinderen weer zelf fruit 
meenemen.  
 
Woensdag: peer 
Donderdag: banaan 
Vrijdag: appel 

_____________________________________________________________ 

Rapportgesprekken 
 
Volgende week krijgen de kinderen de uitnodiging voor het rapportgesprek mee. De rapporten kunt 
u voor het gesprek inzien en wordt besproken. Het rapport blijft wel op school en gaat de vrijdag 
voor de vakantie mee met de kinderen. De talentenmap gaat tegelijk met het rapport mee.  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Nieuwe collega  
 
De kinderen kregen vanmiddag goed nieuws te horen: onze nieuwe collega is bekend! Juf Nienke 
start na de voorjaarsvakantie in de bovenbouw. Voor die tijd komt ze kennismaken. De kinderen 
waren blij met dit goede nieuws.  
____________________________________________________________________________________ 



   
 

   
 

Unicefloop 
 
De leerlingen kregen vandaag allemaal een flyer mee van de Unicefloop. Deze sponsorloop wordt 
gehouden op 16 april bij het gemeentehuis in Hoogeveen. De deelnemers zamelen geld in voor het 
goede doel: klaslokalen realiseren in Ivoorkust. Deze lokalen worden gebouwd met plastic 
bouwstenen. Meer informatie is te vinden op www.cascaderun.nl. U kunt uw kind(eren) inschrijven 
via deze site. 
_____________________________________________________________________________________ 

Onze school is gezond 
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots 
op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én 
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en bewegen. 
_____________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 
  
Onderbouw 
Deze week hebben de kinderen weer hard gewerkt aan het thema. De indianenhesjes zijn klaar. 
Geknipt, geplakt en een zelfbedacht elfje erop gemaakt. De kleuters hebben geoefend met het 
leggen van een serie, het leek wel een indianenketting wat er werd neergelegd.  

 

 

Met Knex hebben de jongsten indianenafbeeldingen compleet gemaakt.  
Groep 3 leerde vandaag de NG van ring. We bedachten woorden met de ng-klank en lazen er veel 
woorden mee. 

 

Alle kinderen hebben een leuke indianentekening gemaakt met wasco. Daarna erover met ecoline. 
De resultaten zijn mooi geworden, ze hangen voorlopig nog even op school. 
 



   
 

   
 

Middenbouw 
We hebben deze week een mooie tekening gemaakt over de jungle op een plastic mapje. Daarna 
deden we een zwart papier in dit mapje en hebben we er een zaklamp bij gemaakt. Als we dan met 
de zaklamp onder de tekening doorschijnen, zien we de gemaakte tekeningen! 

 
 
Ook hebben we het liedje ‘ik heb een tante uit Marokko’ gezongen, het was een gezellige boel! 
Groep 4 en 5 hebben verder gewerkt aan de onderzoeksvragen die ze hadden over de jungle.  

 
Bovenbouw 
Deze week hebben we met blink gekeken naar een filmpje waarbij we de ontwikkeling van een baby 
in de buik van een moeder konden zien. De kinderen waren erg verbaasd over de veranderingen die 
we zagen.  

We zijn druk bezig met het maken van een tijdschrift. Het tijdschrift gaat over iets dat leeft. De 
meeste kinderen hebben gekozen voor een diersoort. Ze hebben stukjes tekst met bijpassende 
plaatjes, woordzoekers, rebussen, weetjes en zo meer in hun tijdschrift. Tijdens de afsluiting van 
Talentenuur kunt u ook de tijdschriften bekijken en lezen.  

Door de regen konden we niet elke pauze naar buiten, maar samen een gezelschapsspel spelen is 
ook leuk! 

 



   
 

   
 

De meeste kinderen zijn al druk bezig met hun werkstuk. Een aantal kinderen geeft aan dit thuis te 
willen maken, dat mag. Maar het gaat voor sommigen wel spannend worden om het op tijd af te 
krijgen. Voor de voorjaarsvakantie moet het werkstuk af zijn.  

Vrijdag 17 februari hebben we techniekmiddag op het Wolfsbos. We zoeken nog één ouder die kan 
brengen en halen. Blijven om te helpen mag, maar hoeft niet.  

 _____________________________________________________________________________________ 
 

De Vreedzame School 
 

Onderbouw 
Wij hebben in de klas gesproken over hoe we met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Welke 
afspraken horen daarbij? En we hebben de les afgesloten met een spelletje.  

Middenbouw 
Wij hebben het begrip ‘gezichtspunt’ besproken. Aan de hand van een aantal voorbeelden werd 
besproken waarom mensen soms verschillend reageren op een bepaalde situatie. Dit komt doordat 
ze bijvoorbeeld andere gevoelens hebben bij een situatie. Bij een conflict kan dit een reden zijn 
waarom iedereen anders reageert, iedereen heeft zijn of haar eigen gezichtspunt.  

Bovenbouw 
Afgelopen week hebben we het gehad over respect hebben voor elkaar. Verder hebben we 
gesproken hoe je moet reageren als je je irriteert aan iemand. We hebben de afspraak gemaakt dat 
je dit rustig tegen elkaar kunt zeggen. We merken dat dit deze week al goed wordt toegepast. 

_____________________________________________________________ 

De Boskabouter 

Deze week hebben we weer steeds gezongen met de instrumenten erbij, iedereen vindt dat heel 
leuk. We moeten wel na elk liedje wisselen van instrument natuurlijk, zodat iedereen aan de beurt 
komt met alle gekozen instrumenten.  

Verder zijn we bezig zelf een instrumentje maken, nog leuker als we dat volgende week echt 
kunnen gebruiken.   

 _____________________________________________________________________________________ 

We wensen u een prettig weekend! 

Het team 
 

OBS Tiendeveen is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen 
 

 

 

 


