Nieuwsbrief 11 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: sinaasappel
vrijdag: appel

__________________________________________________________________________________

Oud papier
Zaterdag 19 november wordt het oud papier weer opgehaald. Deze keer staan fam. v.d. Weide (met
kar), fam. Okken, fam. A. Kroezen en fam. E. Boxma ingeroosterd. Indien u verhinderd bent, vragen we u
zelf te ruilen of vervanging te regelen.

_____________________________________________________________
Topografie
Volgende week, vrijdag 18 november, hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 een Topotoets. Groep
6 wordt dit jaar getoetst over Nederland, groep 7 over Europa en groep 8 over de Wereld.
De kinderen hebben kaarten meegekregen om te leren. Ook kunnen ze op Topomaster, hierin
worden allerlei herkenningspunten van plekken gevraagd.
____________________________________________________________________________________

Dit was onze week....
Onderbouw

Alle kinderen hebben deze week hard gewerkt aan hun lampion. Het was een heel klusje, maar het
resultaat is erg mooi! De kleuters hebben nog meer geoefend met het benoemen van vormen en
getallen. Ook hebben ze verschillende rangtelwoorden geleerd, zoals eerste, middelste, één na
laatste en derde. Onze leerling van groep 2 heeft Sintwoordjes gelezen.
We hebben de film De intocht van Sinterklaas in Hoogeveen in gevaar?, samen bekeken. De kinderen
hebben genoten, ze herkenden verschillende winkels van Hoogeveen. Gelukkig zal het allemaal
goedkomen morgen.
De leerlingen van groep 3 hebben geoefend met de hele en de halve uren. De kinderen kunnen ook
al splitssommen maken en er een verhaaltje bij bedenken. De laatste letter die is aangeboden is de
ei: eerst het potje en dan het stokje.
Veel plezier allemaal vanavond met Sint Maarten!
Middenbouw
De kinderen in groep 4 zijn druk bezig met de aai, oei, ooi- woorden. Deze woorden hebben we ook
in het meervoud moeten schrijven.
Groep 5 had deze week een spellingtoets, waarbij de kinderen moesten aangeven welke woorden
een werkwoord, lidwoord of zelfstandig naamwoord waren.
Groep 6 moesten dit ook doen en hadden er ook bijvoeglijke naamwoorden bij. Ook werd er
gevraagd wat het onderwerp van een zin was.
Groep 5 en 6 hebben deze week bezig geweest met het wegen van diverse spullen in de klas.
Hoeveel weeg iets ongeveer. Is het een kilo of is het veel minder of meer?
Wij zijn deze week gestart met de eerste twee spreekbeurten. Mats en Liske waren als eerste aan
de beurt. We hebben een heleboel geleerd over judo en de Chodsky Pes. Wij zijn benieuwd naar de
volgende spreekbeurten.
De lampionnen zijn verder afgemaakt en zijn mee naar huis.
Vrijdag was Vince jarig. Gefeliciteerd Vince!

Bovenbouw
Wat hadden we en leuke start afgelopen maandag. De kinderen hebben allemaal een brief
ontvangen van hun schrijfmaatje uit Zeeland. Enthousiast werden de enveloppen opengemaakt en
werden de brieven gelezen. Natuurlijk schrijven we snel een brief terug. Veel kinderen zijn hier al
mee begonnen.

Verder hebben we deze week veel gewerkt met Mediamasters. Dit is een landelijke wedstrijd
tijdens de Week van de Mediawijsheid. Elke dag stond er een missie klaar, waarbij we filmpjes en
websites moesten bekijken. We hebben hierdoor veel gesproken over bijvoorbeeld
cybercriminaliteit, reclamestrategieën, vloggen, sociale media en whats-app. Er moesten vragen
worden beantwoord en hiervoor konden coins worden verdient. Ook konden we nog diverse spellen
spelen, waardoor we coins konden verdienen. Maandag weten we of we een prijs hebben gewonnen.
We kunnen een schoolreis met de klas winnen.
______________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
Deze week waren we alweer bij les 9. Wanneer zeg je “Stop, hou op!” en op wat voor manier zeg je
dat? We hebben geoefend met dit duidelijk en hard genoeg te zeggen tegen een ander, want anders
komt de boodschap misschien niet goed over. Iedereen weet dat wanneer iemand dit tegen je zegt,
je dan onmiddellijk moet stoppen. In de klas en op het plein ging dat heel goed deze week, top!
Middenbouw
Wij hebben het deze week gehad over hoe de kinderen reageren bij een meningsverschil. De één
wordt boos, de ander loopt weg, maar laat dus eigenlijk een beetje over zich heen lopen. De beste
oplossing is om een meningsverschil samen uit te praten. De kinderen die snel boos worden, hebben
zich voorgenomen om te proberen er anders mee om te gaan en het gesprek aan te gaan. Degenen
die meningsverschillen uit de weg gaan, hebben zich voorgenomen om toch af en toe ook eens het
gesprek aan te gaan en voor zichzelf op te komen.
Bovenbouw
Deze week hebben de kinderen de oorzaken van conflicten in de wereld buiten school geanalyseerd,
aan de hand van krantenberichten. Conflicten die in de wereld spelen, hebben vaak dezelfde
oorzaken als conflicten op school. Daarom leren we op school al, hoe we conflicten zonder geweld
kunnen oplossen. Of hoe we kunnen voorkomen dat een conflict een ruzie wordt.

_____________________________________________________________

De Boskabouter
We hebben deze week 2 verhalen gehoord over ziek zijn, het ene ging over hoe je je voelt als je
ziek bent en dat dat besmettelijk kan zijn. Het andere ging over naar de dokter gaan, en wat de
dokter allemaal doet. En we moesten natuurlijk dinsdag de lampions afmaken. Donderdagmorgen
zijn we met de lampionnen langs de klassen gegaan, en hebben we Sint-Maarten liedjes gezongen.
Natuurlijk kreeg iedereen toen ook wat lekkers! De kinderen zijn in ieder geval goed voorbereid
voor 11 november!
_____________________________________________________________________________________

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

