Nieuwsbrief 18 november 2022

Agenda
19 november
23 november
21 t/m 25 november
2 december
5 december
6 december

Oud papier
Schoen zetten op school: onder schooltijd
Oudergesprekken
Techniekmiddag Wolfsbos groep 7 en 8
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: peer
vrijdag: wortel

_________________________________________________________________________________

Oud papier
Zaterdag 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.

__________________________________________________________________________________

Sint-Maarten
Wat was het afgelopen vrijdagavond gezellig tijdens het Sint-Maarten lopen. De OR stond met
koffie, thee en chocolademelk klaar en er was zelfs voor iedereen een broodje knakworst. OR
bedankt!!!

_____________________________________________________________________________________

Dit was onze week....
Onderbouw
Deze week zijn we van de lampionnen in de sinterklaassfeer gekomen. Er zijn verlanglijstjes
geschreven, cadeautjes ingepakt, we hebben gerekend met pepernoten en we hebben allemaal een
sinterklaasje getekend. Woensdagochtend zag de klas er wel heel gek uit, er stond vanalles op de
kop! Stoelen, de kalender, woordjes en de sticker op het raam. Omdat we allemaal het
sinterklaasjournaal volgen begrepen we dat dit werk van de pieten moet zijn geweest...
We zijn bezig met het leren van Sinterklaasliedjes, want we gaan er toch wel vanuit dat Sinterklaas
op school komt. We hebben opdrachten gedaan met woordkaartjes die horen bij Sint en Piet en we
zijn bezig met het prikken van een boot. We komen tijd te kort!
Het internet is weer gemaakt, en er zijn zelfs prijskaartjes gemaakt om dingen te kunnen
(ver)kopen. (De kinderen gaven de rekenles een eigen vervolg.)

Middenbouw
De kinderen hebben deze week weer hard gewerkt aan alle taken. We hebben twee weken geleden
met een techniek een les gedaan over kleurstoffen. We hebben met verschillende materialen
geprobeerd knijpers te kleuren. Het resultaat was heel wisselend. Sommige knijpers waren volledig
gekleurd en sommige helemaal niet.
We hebben de eerste les van vier van een echte theaterjuf gehad. We mochten toneelstukjes doen,
waarbij de een een 'hogere’ rang had dan de ander. De stukjes werden voor elkaar gespeeld en we
moesten raden wie welke rang had. De komende 3 weken komt deze juf weer langs.
Tijdens de Blink wereldoriëntatie les hebben we naar voorwerpen van de jaren 80 gekeken. Wat is
een cassetterecorder en wat voor soort speelgoed was er vroeger. Ook hebben we gekeken wat er
anders was op de school toen. Er was geen digibord, maar een krijtbord. Die moest natuurlijk ook
schoongemaakt worden. De juf gaf aan dat dit altijd een moeilijke klus was, omdat dit heel precies
moest. De kinderen mochten het krijtbord in de hal schoonmaken en gaven de juf daarna gelijk dat
dit inderdaad een lastige klus was om het echt netjes te doen.
Vrijdag hebben we gewerkt met het programma Basicly. Hierbij leren de kinderen omgaan met
computers en andere media. De kinderen krijgen eerst een korte introductie en mochten daarna
zelf een quiz maken. Tijdens deze lessen zullen er verschillende onderwerpen aan bod komen en
zullen er diverse verwerkingen zijn.

Bovenbouw
Afgelopen week hebben we voor begrijpend lezen een Kahoot gedaan. Soms ging een vraag over hoe
je iets kunt vinden in de tekst. Ook waren er vragen waarbij er een korte tekst werd gelezen en
werd daar een vraag bij gesteld. Uiteraard werden de antwoorden besproken en kwamen veel
kinderen erachter dat de vraag niet altijd goed werd gelezen. Gelukkig was dit verderop in de
Kahoot wel beter gedaan.
Groep 7 heeft het deze week tijdens de lessen van rekenen gehad over duizendtallen, miljoenen en
miljarden. Toevallig was deze week in het jeugdjournaal dat de 8 miljardste mens op de wereld is
geboren. Dat sloot goed aan bij onze les.
Tijdens de lessen van Blink wereldoriëntatie hebben we het gehad over koning Willem II en Willem
III. Willen II heeft, uit angst voor onrust onder het volk, een groot deel van zijn macht op. Dit deed
hij door de invoering van een democratie. Dit werd aangepast in de grondwet.
Later kreeg iedereen binnen het volk kiesrecht; man, vrouw, arm of rijk, dat maakte niet meer uit.
Gelukkig kunnen we ons nu niet meer voorstellen dat dit ooit niet zo was.
We hebben de eerste Topotoets gemaakt van dit schooljaar. De meesten hebben dit goed geleerd,
fijn!
______________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
De kinderen kennen de regel 'Stop, hou op!’ inmiddels al heel goed allemaal. We zijn momenteel
weer druk met het letten op ons taalgebruik. Ook dat gaat alweer een stuk beter, heel fijn.
We legden deze week de nadruk op eerlijk zijn, en vertellen wat je weet. Wanneer iedereen zijn
eigen aandeel bij een conflict/akkefietje vertelt kunnen we het samen beter oplossen.
Middenbouw
Deze week zijn we verdergegaan met het onderwerp hoe ga ik om met een conflict. Iedereen
reageert daar anders op. De een loopt weg, de ander wordt boos en weer anderen gaan daarover in
gesprek. Moet iedereen hetzelfde reageren of juist niet. Is er een beste manier of is deze manier
per situatie verschillend.
Bovenbouw
Deze week hebben we het gehad over het stappenplan van conflicten buiten school. Er werd een
voorbeeld gegeven van ouders die langs het voetbalveld stonden en reageerden op de
scheidsrechter. Goed om te zien dat de kinderen hier een eigen mening over hadden. Er waren
kinderen die het eens waren met de ouders die boos waren op de scheidsrechter. De kinderen die
het hier niet mee eens waren gaven aan waarom ze het er niet mee eens waren. We hebben het
stappenplan "praat het uit” besproken en daarom op deze casus toegepast.

_____________________________________________________________
De Boskabouter
We zijn deze week bezig geweest met de woordkaarten die horen bij het thema "Hatsjoe ". Puk was
ook erg ziek donderdag, dus de kinderen mochten voor Puk zorgen. Hij moest in bed blijven, kreeg
een bak voor het overgeven en er werd gekeken of hij koorts had. De kinderen hebben heel goed
voor hem gezorgd, dus hij zal waarschijnlijk volgende week beter zijn. En natuurlijk hebben we
ook nog weer een verhaal over ziek zijn gehoord.
_____________________________________________________________________________________

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

