
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 20 januari 2023 

Agenda 

16 – 27 januari  
20 januari  
21 januari  
24 – 27 januari  
25 januari 
25 januari t/m 4 februari 
27 januari  
13 – 17 februari  
 

Cito toetsen 
Open dag Roelof van Echten College 
Oud papier 
Open Week Wolfsbos 
Studiedag: leerlingen zijn vrij 
Nationale Voorleesdagen 
Open dag Terra college Meppel 
Rapportgesprekken 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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 
 
Woensdag: wortel 
Donderdag: peer 
Vrijdag: appel 

_____________________________________________________________ 

Oproepje 
 
Voor ons schoolbrede thema; We gaan op overlevingstocht’,  zijn we op zoek naar iemand die in de 
middenbouw kan vertellen over het leven in de jungle/Noorpool/woestijn. Heeft u een verre reis 
gemaakt naar één van deze gebieden en vindt u het leuk om erover te komen vertellen, dan bent u 
van harte welkom! Of misschien kent u iemand anders die bij ons een gastles wil komen verzorgen? 
Wij houden ons aanbevolen. 
Voor de onderbouw zijn we op zoek naar een indianentooi en/of een indianenpak voor een 
volwassene of een grotere leerling. Deze willen we heel graag lenen voor een voorleesmoment. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 



   
 

   
 

Oud papier 
 
Zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald door onze school. De fam. Vd Weide (met kar), fam. 
Donk, fam. Frenk en fam. Heinen staan dan ingeroosterd. 

Wanneer u verhinderd bent, willen we u vragen zelf te ruilen en/of voor vervanging te zorgen.  
_____________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 
  
Onderbouw 
Deze week hebben we allemaal een indianenketting gemaakt. De kinderen wilden hem meteen mee 
naar huis, vooruit dan maar! De kleuters hebben een verhaal verzonnen over indiaantje Lichte veer. 
Groep 1 maakte de tekeningen, onze leerling van groep 2 stempelde er woorden bij. Zo werd het 
een echt prentenboek. We hebben een vrolijke indianendans geoefend. Ook deden we een 
indianenproefje met een kaarsje, zo leren we net als indianen over vuur. Groep 3 ronde voor zowel 
rekenen als taal een blok af. Groep 3 schreef vandaag in hun schrijfschrift de schrijfletter F. 
Allemaal kunnen ze dit keurig netjes! 

Middenbouw 
Deze week hebben de kinderen van groep 4 en 5 informatie opgezocht over de woestijn. Ze keken 
welke dieren er bijvoorbeeld leven en of je het sap van een cactus kunt drinken. Volgende week 
gaan we verder op ontdekkingstocht en nemen we een kijkje in de jungle. We zijn ook begonnen 
met het knutselen van een rugzak, deze kunnen we goed gebruiken als we op overlevingstocht gaan! 

 
Bovenbouw 
Deze week werden we weer verrast door een brief voor alle kinderen uit Zeeland. Veel kinderen 
wilden direct een brief terug schrijven.  

We zijn ook gestart met de Cito toetsen. We doen dit nu op een Chromebook. De kinderen zien zo 
alleen de opdracht waar ze mee bezig zijn. Je wordt zo niet afgeleid om alvast naar de volgende 
opdracht te kijken. Veel kinderen vinden dit erg prettig. 
 
 _____________________________________________________________________________________ 

 

De Vreedzame School 
 

Onderbouw 
Tijdens de les Vreedzame School hebben we de door onszelf opgestelde groepsregels er eens bij 
gepakt. De kinderen konden heel goed aangeven wat er al goed gaat en waar we weer op gaan 
letten met elkaar. 

Middenbouw 
Deze week ging de les over misverstanden. Bij het communiceren met elkaar is het belangrijk om 
goed naar elkaar te luisteren en eventueel om verduidelijking te vragen, anders kunnen er 
misverstanden ontstaan. We hebben een aantal situaties besproken waarbij sprake was van een 
misverstand en gekeken wat er fout ging en hoe dat een volgende keer beter zou kunnen.  

Bovenbouw 
Afgelopen week hebben we gekeken hoe we een wereldconflict kunnen oplossen. We hebben de 3 
soorten petten hierbij gebruikt. Wordt iets met de rode pet opgelost dan wordt iets met agressie en 
geweld opgelost. Als iets met de blauwe pet wordt opgelost dan loop je erbij weg of geef je toe. Als 
je iets met de gele pet oplost dan ga je samenwerken en onderhandelen. We hebben in diverse 
situaties bekeken hoe iets opgelost werd en welke pet er op stond tijdens deze situatie. 

_____________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

De Boskabouter 

Deze week hebben we een winkeltje gehad waarin allemaal lekkere dingen verkocht werden. Dit 
alles nog in het kader van "Eet smakelijk ".  

De kinderen wilden allemaal heel graag achter de kassa, er is veel taart, broodjes en pizza 
verkocht. We hebben nog weer geoefend met de namen van fruit en groente en natuurlijk hebben 
we ook een bijpassend verhaal gehoord. En we hebben het gehad over wat iedereen het 
allerlekkerste vindt. Daarbij scoort het p-voedsel (patat, pizza, poffertjes) weer hoog natuurlijk. 

 _____________________________________________________________________________________ 

We wensen u een prettig weekend! 

Het team 
 

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

 

 

 


