
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 25 november 2022 

Agenda 

 1 december 
 2 december  
 5 december  
 6 december 

Pepernoten bakken 
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: sinaasappel 
donderdag: watermeloen 
vrijdag: tomaatjes 

__________________________________________________________________________________ 

Financieel verslag 

Ieder jaar maakt de OR een financieel verslag van het voorgaande schooljaar en een begroting voor 
het nieuwe jaar. Deze financiële stukken worden vervolgens door de kascommissie en de MR 
gecontroleerd. Inmiddels zijn deze stukken voor dit jaar goedgekeurd door zowel de MR als de 
kascommissie. De OR heeft ook dit schooljaar besloten om geen vrijwillige ouderbijdrage te vragen 
aan u als ouders, aangezien de reserves op dit moment nog voldoende zijn.  

U als ouders heeft het recht om deze financiële stukken in te zien. Mocht u hier belangstelling voor 
hebben, wilt u dit dan doorgeven aan i.okken@bijeen-hooogeveen.nl  
Het is mogelijk om de financiële stukken in te zien op donderdag 1 december tussen 14.00 en 16.00 
uur. 

_______________________________________________________________________________ 

Social media  

Sinds deze week is OBS Tiendeveen ook te vinden op Facebook en Instagram! Op Facebook zijn wij 
te vinden onder de naam ‘OBS Tiendeveen', waarna u de pagina kunt liken.  
Via Instagram kunt u ons volgen op obstiendeveen.  
Via deze kanalen kunt u, naast de nieuwsbrief, op de hoogte blijven van nieuwtjes en activiteiten.  
_____________________________________________________________________________________ 
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Dit was onze week.... 
  
Onderbouw 
Deze week is de onderbouw gestart met een creatieve maandag. Na een introductie filmpje en een 
uitleg van juf Annemieke zijn de kinderen gestart met een potloodtekening op hun stukje hout. 
Vervolgens mochten de kinderen onder begeleiding "winkelen in de tegeltjes winkel” en mochten ze 
hun werk gaan beplakken. Tenslotte hebben de kinderen elkaars werk mogen bewonderen.  

 

  

 

Middenbouw 
De kinderen hebben deze week met juf Dewi van Scala een muziekles gedaan, waarbij een leuk 
dansje werd geleerd. De kinderen moesten in tweetallen de dans doen en daarna wisselden de 
kinderen van tweetal.  
 

      
 
Afgelopen woensdag was er een creatieve juf bij ons op school. We hebben een ontwerp gemaakt en 
daarna mochten de kinderen de spijkers in het plankje slaan. Tot slot mochten de kinderen met wol 
de figuren vullen.  

 

        
 
 



   
 

   
 

We hebben een mooie spreekbeurt van Jayley gehoord. We zijn weer een stuk wijzer geworden! 
De kinderen hebben hun schoen mogen zetten. Iedereen kreeg het leuke spel yahtzee. We hebben 
het in de klas een keer met z'n allen gedaan. Superleuk! 

 
Bovenbouw 
Afgelopen dinsdag hadden we een schrijver op bezoek in de klas! Kevin Hassing kwam bij ons het 
één en ander vertellen. Dit was wel erg interessant! Naast schrijven bleek hij ook stemmetjes in 
films in te spreken. We mogen een aantal van zijn boeken nog een tijdje lenen van de bieb. Er 
wordt al druk in gelezen door de kinderen.  

 

  
 

 
 

Verder hadden we een themadag over geld. Juf Silvia had heel veel soorten geld meegenomen. We 
hebben veel over geld geleerd en we mochten zelf ook geld maken. Er zijn veel soorten geld 
gemaakt in onze klas : paardengeld, konijnengeld enz. 
 

 
Natuurlijk is er ook hard gewerkt deze week. Met blink hebben we het over de familie de Kom 
gehad. De vader uit deze familie kwam uit Suriname en de moeder uit Nederland. Dit was voor die 
tijd heel bijzonder.   
______________________________________________________________________________________      



   
 

   
 

De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
Deze week hadden we een gesprek over samenwerken/samenspelen. Wanneer werk je samen? 
Wanneer speel je samen? Wie werkt of speelt er graag samen en wie werkt of speelt liever alleen? 
Sommige kinderen kunnen al heel goed vertellen wat ze leuk vinden of wat ze graag willen.  

Middenbouw 
In de les van deze week ging het over verschillende soorten oplossingen bij een conflict. Er zijn een 
verschillende situaties voorgelezen. De leerlingen van de middenbouw mochten bedenken hoe dit 
opgelost kon worden. Als de personen uit het voorbeeld hun zin krijgen, is er sprake van een win-win-
oplossing. Wanneer niemand zijn/haar zin krijgt, noem je dat een verlies-verlies-oplossing. Wanneer 
bijvoorbeeld een persoon wel hun zin krijgt, maar de ander niet, is dat een win-verlies-oplossing. Soms is 
een echte win-win-oplossing niet mogelijk, maar wordt er een compromis gesloten. Iedereen is dan een 
beetje tevreden. 

Bovenbouw 
Deze week hebben we afspraken herhaald.  
We zijn inmiddels druk met het oefenen van de stukjes voor 5 december. Hierbij moeten de 
kinderen samenwerken en overleggen. Ieders stem telt en iedereen moet gehoord worden. Er wordt 
nu goed overlegd. 

____________________________________________________________ 

De Boskabouter 
 
Natuurlijk zijn de peuters ook vol van Sint en Piet, dus daar wordt ook bij ons de nodige tijd aan 
besteed. Dinsdag mochten de kinderen hun schoen zetten en donderdag hadden ze allemaal een 
kleinigheidje en iets te snoepen in hun schoen. We lezen Sinterklaasboeken, bekijken de 
woordkaarten die bij het Sinterklaasfeest horen en zingen Sinterklaasliedjes. En we zijn begonnen 
met het maken van een Pietenmuts. Volgende week maken we de Pietenmuts af. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 We wensen u een prettig weekend! 

 Het team 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


