
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 2 december 2022 

Agenda 

  5 december  
  6 december 

Sinterklaasviering 
Speelgoeddag 

_____________________________________________________________________________________ 

 
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.  
Iedere week zullen we in de nieuwsbrief vermelden wat er op het menu staat 
 
Voor volgende week is dat: 
woensdag: appel 
donderdag: sinaasappel 
vrijdag: tomaatjes 

__________________________________________________________________________________ 

Bericht juf Nencie 

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie laten weten dat ik een andere baan heb aangenomen in mijn 
woonplaats Zuidwolde. Dit betekent dat ik jullie ga verlaten en dat er een andere juf of meester 
komt in mijn plaats. Ik start op deze school na de kerstvakantie en werk dan dus tijdelijk op 2 
scholen. In principe werk ik nog tot de voorjaarsvakantie, maar als er eerder iemand wordt 
gevonden zal ik eerder stoppen. 

__________________________________________________________________________________ 

5 december 
 
A.s. maandag is het weer zover! Sinterklaas komt dan een bezoekje brengen aan onze school. We 
verwachten de kinderen die dag gewoon vanaf 8.15 uur op school. Ze mogen hun tas gelijk naar 
binnen brengen en om 8.30 uur lopen we gezamenlijk naar de voorkant van de school om de 
goedheiligman op te wachten. Ouders zijn hierbij ook welkom. 
Sinterklaas zal die ochtend eerst mogen genieten van de stukjes die de kinderen voor hem hebben 
geoefend en vervolgens brengt hij de klassen een bezoekje.  
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor de fruitpauze, wilt u wel 
een broodje en drinken meegeven voor tussen de middag?  
De gymles van groep 3 t/m 5 gaat deze dag niet door. 

 



   
 

   
 

Speelgoeddag 

Dinsdag 6 december is het Speelgoeddag. De kinderen mogen dan iets meenemen om te laten zien 
wat ze met Pakjesavond gekregen hebben. Dinsdag mogen de kinderen hier dan ook mee spelen. 

_____________________________________________________________________________________ 

Schoolmaatschappelijk werk 

Een mooie basisschooltijd, dat gunt elke ouder zijn of haar kind! Want deze periode is een 
belangrijke periode in het leven van een kind. Toch kunnen er redenen zijn waardoor het thuis of op 
school niet gaat zoals u graag zou willen, of dat een kind minder goed in zijn/haar vel zit.  

Als jeugdmaatschappelijk werkers zijn wij verbonden aan de basisschool van uw kind(eren), wij 
werken vanuit de welzijnsorganisatie SWW Hoogeveen. Wij kunnen ondersteuning geven rondom 
opgroeien en opvoeden, in de thuissituatie, in de buurt of op school. 

Wij zijn er voor uw kind(eren), voor u en voor de school. De ondersteuning is bijvoorbeeld gericht 
op persoonlijke ontwikkeling, opvoeden, het vergroten van zelfvertrouwen, versterken van sociale 
vaardigheden, omgaan met de angst om te falen, omgaan met pesten, echtscheiding of 
rouwverwerking. 
We werken altijd samen met ouders en betrekken u bij het plan om de situatie te veranderen. 

Voor jullie school ben ik, Marieke Aalbers, de contactpersoon, dat betekent dat ik het 
aanspreekpunt ben voor het schoolteam. Ik werk in een team met meerdere collega’s. Als u in 
contact komt met het jeugdmaatschappelijk werk, dan is dat met mij of met één van mijn 
collega’s. 

U kunt met ons in contact komen via de intern begeleider van school of de leerkracht van uw 
kind(eren). Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen via het telefoonnummer 0528- 278855 of per 
mail: m.aalbers@swwh.nl 
_____________________________________________________________________________________ 
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Dit was onze week.... 

  
Onderbouw 
Deze week is gestart met een hele regenachtige dag, we konden even niet langer op het plein 

spelen. Dus hebben we in de klas gespeeld met de getallenlijn, groep 1 en 2 hebben gesprongen tot 

20.  

     

 

Groep 3 is deze week gestart in hun nieuwe schrijfschrift. We hebben de meeste enkele letters en 
cijfers geoefend en we gaan nu oefenen met de twee lettertekens de ei, eu, uu, au en nog vele 
anderen. Verder hebben we gerekend met geld en moesten we met zo min mogelijk muntjes 
betalen. 
We hebben als pieten gegymd samen met de peuters en heerlijke pepernoten gebakken.  
Hoera,vandaag vierden we de verjaardag van Kyan. Hij werd zes jaar.  

 

Middenbouw 
Groep 4, 5 en 6 heeft deze week bezoek gehad van Jan Kats, hij heeft ons geholpen met een 
ontwerp voor de 3D printer. Alle kinderen hebben geprobeerd een ontwerp te maken wat bij hun 
eigen gezin past. Zodra alle kinderen hun ontwerp klaar hebben, kunnen we de ontwerpen gaan 
printen.  
 

 
 
We hebben deze week ook weer met hulp van twee ouders pepernoten gebakken in het MFC. Alle 
kinderen hebben een zakje met hun baksels mee naar huis gekregen.  

   
 
 
 
 
    
 
 



   
 

   
 

Bovenbouw 
Afgelopen week hebben we een start gemaakt met het maken van een lapbook over een bekend 
persoon uit de geschiedenis. Er zijn tweetallen gemaakt en iedereen heeft een persoon gekozen. Er 
werd al druk gezocht, geknipt en geplakt. De resultaten zullen vast mooi worden.  
 

   
 
Met rekenen zijn we bezig met het metriek stelsel. Het omrekenen van kilometers naar meters in 
groep 7 en in groep 8 het omrekenen van kilogram naar gram. Dit hebben we al vaker gedaan, maar 
nu waren er ook kommagetallen. Ook moesten getallen van groot naar klein gezet worden. Dit kon 
niet zomaar, eerst moesten de getallen omgerekend worden. 
 
De donderdag en vrijdag waren creatieve dagen. Omdat juf ziek was, waren er 2 leuke themadagen. 
Er zijn schimmenspellen gemaakt en uitgevoerd en er is met mozaïek gewerkt. De resultaten zijn 
prachtig geworden. 

      
______________________________________________________________________________________      

 

De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
De kinderen zijn deze week met behulp van Aap en Tijger meer te weten gekomen over boos 
worden. Hoe reageer je als boos bent? Wat doe je? Wat is goed en wat kun je beter niet doen?  

Middenbouw 
Wij hebben het gehad over overeenkomsten en verschillen onderling. Niet iedereen is hetzelfde, dat 
hoeft ook niet. We vinden het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij/zij is, zijn of haar eigen 
mening mag hebben en dat we elkaar respecteren.  

Bovenbouw 
Deze week hebben we weer het stellingenspel gedaan. Hierbij werden er voorvallen voorgelezen, 
met daarbij een reactie van iemand. Als de kinderen het eens waren met de stelling gingen ze links 
in de klas staan, als ze het er niet mee eens waren dan gingen ze rechts in de klas staan. Daarna 
werd er natuurlijk ook gevraagd of de kinderen uit konden leggen waarom ze ergens voor gekozen 
hadden. De kinderen konden goed verwoorden als een situatie op een andere manier had gemoeten  



   
 

   
 

De Boskabouter 

De hele week stond in het teken van Sinterklaas. Dinsdag gingen we pepernoten tellen en daarna 
natuurlijk opeten, dat viel wel in de smaak. We hebben Sinterklaasverhalen over Dikkie Dik 
gehoord, en nog weer Sinterklaasliedjes gezongen. Donderdag hebben we pepernoten gebakken en 
we hebben Pietengym gedaan. Toen we na het buitenspelen binnen kwamen stond er een 
Sinterklaaszak met cadeautjes op de tafel, die zijn met veel enthousiasme uitgepakt. Met de 
Pietenmutsen, een zakje zelfgemaakte pepernoten en de cadeautjes gingen we om half één naar 
huis. Het was een drukke ochtend! 

    
_____________________________________________________________________________________ 
 We wensen u een prettig weekend! 

 Het team 
 

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

 

 

 

 

 

 

 


