Nieuwsbrief 4 november 2022

Agenda
17 november
19 november
21 t/m 25 november
2 december

Studiedag: leerlingen zijn vrij
Oud papier
Oudergesprekken
Techniekmiddag Wolfsbos groep 7 en 8

_____________________________________________________________________________________

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: banaan
donderdag: peer
vrijdag: komkommer
_____________________________________________________________________________________

Roodvonk
Er zijn leerlingen met roodvonk op school.
Wat moet ik doen?
Heeft uw kind roodvonk, dan adviseren wij u naar de huisarts te gaan voor behandeling. Roodvonk
gaat vanzelf over, maar met medicijnen geneest het sneller en het is dan ook minder besmettelijk.
Netjes hoesten en niezen kan helpen om roodvonk te voorkomen; net als handen wassen en het
schoonmaken van speelgoed en knuffels.
Thuisblijven?
Als een kind met de roodvonk zich goed voelt, kan het gewoon naar school of het kindercentrum.
Thuisblijven helpt niet om verspreiding van roodvonk te voorkomen, omdat kinderen al besmettelijk
zijn voordat er verschijnselen optreden.
Meer informatie vindt u op de website van GGD Drenthe. Voor vragen kunt u contact opnemen met
het team Infectieziekten via 0592- 306 300 of infectieziekten@ggddrenthe.nl

Sint- Maarten
Volgende week is het al weer 11 november, Sint Maarten! Als van ouds gaan we dan als OR en deze
keer in samenwerking met knutselclub ’t Veentje weer koffie, thee, chocolademelk en ranja
uitdelen, daarbij mag natuurlijk een lekkere warme versnapering niet ontbreken. We zien graag alle
kinderen en hun ouders voorbij komen om de mooie lampionnen te bewonderen. We staan vanaf
18:00 uur tot 19:30 uur bij de Westerlaan 28 en 30 onder de carport. Tot dan!
_____________________________________________________________________________________

Dit was onze week....
Onderbouw
De kleuters zijn hard bezig om de verschillende vormen te onthouden. Driehoek, rechthoek,
vierkant en cirkel. De kinderen vinden dat nog best lastig. Groep 2 kreeg er de meetkundige figuren
balk en kubus bij.
We hebben nieuwe woorden met elkaar behandeld op de leeszolder. De woorden gaan over Ziek
zijn. We hebben woordkaartjes in een logische volgorde gelegd. O.a het woord brancard hebben
alle kinderen nu ook geleerd.
De leerlingen van groep 3 hebben na de herfstvakantie alweer een paar nieuwe letters geleerd. De
l, u, o, p, oe en de h. Ze hebben ook al geleerd om moeilijke splitsingen te noteren en om er een
verhaaltje bij de bedenken.
We hebben rekenopdrachten met onze schoenen en laarzen gedaan. Hoeveel schoenen zullen er in
de kring liggen? Kun je vinden welke maat je hebt? Hoeveel schoenen zijn er met klittenband?

Groep 3 heeft deze week woorden gemaakt op het bord met de door hun geleerde letters. De
andere kinderen mochten dan lezen wat er stond. Kaan is een van de hoofdfiguren uit het boek.

We hebben de week afgesloten met een presentatie over water naar aanleiding van de waterdag.
De ouders van Mats hebben verteld hoe wij aan ons drinkwater komen. Het bezoek is afgesloten met
een proefje over het filteren van slootwater.

Middenbouw
De kinderen uit groep 4 zijn deze week gestart met de lessen uit de taalmethode. We hebben het
onder andere gehad over pictogrammen. Hier zijn ook opdrachten over gemaakt in het werkboek.
Groep 5 werkt nu over Eskimo’s tijdens de taallessen. Deze week was de favoriet opdracht het lezen
van de taal van de Eskimo’s.
Groep 6 werkt nu over pronkstukken en heeft bekeken hoe je een tentoonstelling in diverse
categorieën kunt verdelen.
Verder hebben we deze week een start gemaakt met het maken van de lampionnen. De kinderen
mochten een 'wolf’ maken. Zelf mochten ze een invulling geven aan het uiterlijk van de wolf. Er
zijn hele bijzondere wolven gemaakt. Er zijn er zelfs een paar met een eenhoorn 😉
Vrijdag waren de ouders van Mats bij ons in de klas. Ze hebben ons heel veel verteld over water. We
hebben geleerd hoeveel water we gebruiken op een dag. Verder hebben ze laten zien hoe het water
gezuiverd kan worden. Dit was erg interessant. De kinderen vonden het bijzonder om te zien hoe
het slootwater 'schoon’ werd door het filter.
Namens alle kinderen willen we de ouders heel erg bedanken voor deze extra les. We hebben er
veel van geleerd. Top!

Bovenbouw
We hebben weer van alles gedaan deze week. Naast hard werken in de methodes hebben we een
start gemaakt met een missie van Mediawijsheid. We moesten informatieve filmpjes kijken en
daarna vragen beantwoorden. Het ging over privacy; het gebruiken van goede wachtwoorden en
welke informatie je wel en niet op social media moet zetten. Met het spelen van de missies/
quizzen kunnen de kinderen punten verdienen en zo een schoolreis winnen.
Het is al bijna Sint-Maarten en dat betekent dat wij lampionnen hebben gemaakt. De kinderen
hebben zelf een idee mogen bedenken en dit hebben ze uitgevoerd. Het is leuk om te zien hoe
creatief de kinderen aan de slag zijn gegaan. En het was toch ook best lastig... zo'n lampion maken.

Vrijdag hebben we onze tweede techniekmiddag gehad. We hebben deze les boterkoeken gebakken.
De kinderen moesten zelf een eitje door het deeg mengen en dit tot een deegbal kneden. De
deegbal moest in een bakje uitgespreid worden en daar werd nog een deel van het ei over
uitgesmeerd. Als laatste mocht dit 'versierd’ worden, toen ging dit in de oven en als het goed is
heeft u dit weekend een lekker stukje koek.
______________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
Aap en tijger hadden een conflict. Aap speelde met zijn eikeltjes uit het bos, en tijger pakte ze
zomaar af! En aap zei nog zo duidelijk "Stop hou op!”. De kinderen snapten heel goed dat dit niet de
bedoeling is. Ze gaven aap een opsteker omdat hij het zo duidelijk had gezegd en ook nog rustig
bleef. Tijger heeft beloofd zich beter te gedragen. Wanneer iemand heel duidelijk aangeeft dat je
moet stoppen, dan doe je dat gewoon!
Middenbouw
De les van deze week ging weer over het hebben van conflicten. Iedereen gaat hier anders mee om. De
één blijft heel rustig of loopt weg, negeert dus eigenlijk het conflict. Een ander wordt snel boos, maar
maakt het conflict hiermee vaak erger. De kans is dan groot dat er een ruzie ontstaat. Een andere optie
is om met elkaar in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar een oplossing.
Bovenbouw
Deze week ging het over win-win-oplossingen. Als een conflict zo opgelost kan worden dat iedereen
tevreden is, dan noemen we dat een win-win-oplossing. Soms zijn win-win-oplossingen niet mogelijk
en dan is een compromis ook goed. Iedereen is een beetje tevreden. We hebben een aantal
situaties besproken en gekeken welke soort oplossingen mogelijk zijn.

_____________________________________________________________
De Boskabouter
We hebben het deze week gehad over gezonde en ongezonde dingen, en wat je het beste kunt eten
om gezond te blijven. De kinderen vonden het eigenlijk niet goed dat ijsjes en snoepjes niet zo
gezond zijn...
We hebben verschillende soorten fruit en groente benoemd, dat kunnen ze allemaal wel. Natuurlijk
zijn we ook weer bezig geweest met onze lampionnen en de Sint Maartenliedjes. Volgende week
donderdag gaan we in school bij de verschillende klassen en bij juf Ina langs om alvast te oefenen
voor 11 november!
_____________________________________________________________________________________

We wensen u een prettig weekend!
Het team
OBS Tiendeveen is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen

