
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 27 januari 2023 

Agenda 

 

25 januari t/m 4 februari 
27 januari  
13 – 17 februari  
15 februari 
17 februari 
23 februari 
24 februari  
27 februari  

Nationale Voorleesdagen 
Open dag Terra college Meppel 
Rapportgesprekken 
PeutersBijeen 
Techniekmiddag groep 7 en 8 
Afsluiting Talentenuur: 13:40 uur- ouders zijn welkom! 
Speelgoedmiddag 
Voorjaarsvakantie 

_____________________________________________________________________________________ 

 
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: komkommer 
Donderdag: sinaasappel 
Vrijdag: mandarijn 

_____________________________________________________________ 

Gevonden 

 
Maandag na schooltijd hebben we een witte handschoen gevonden, hij lag buiten voor het lokaal 
van de middenbouw op de grond. Wie o wie mist een witte handschoen? 
 

 
 



   
 

   
 

Dit was onze week.... 
  
Onderbouw 
Deze week is groep 3 verdergegaan met de cito. Zij zijn de week met de rekentoets gestart.   

  

25 januari zijn de nationale voorleesdagen gestart. Juf Ingrid heeft aan de peuters en de onderbouw 
het boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ voorgelezen. De kinderen vinden het een 
grappig boek. Maximiliaan heeft een toepasselijke naam! 
De kinderen hebben een Engels liedje geleerd, Ten Little Indians. Een best moeilijk liedje, maar wel 
leuk in het Engels. De indianen van groep 1 en 2 hebben gespeeld in en om de tipi. Bij hun 
zelfbedachte verhaal werden geschikte attributen gebruikt. Ook zijn er bijltjes geknutseld die net 
echt lijken.  
 

Middenbouw 
Wij zijn deze week verdergegaan met Blink om een nieuw gebied te ontdekken. We gaan op 
ontdekkingsreis naar de jungle! We hebben al geleerd hoe de omgeving eruitziet, dat het er vochtig 
en warm is, dichtbegroeid en er veel verschillende dieren leven. De kinderen gaan in tweetallen 
onderzoeksvragen uitwerken.  

Met handvaardigheid zijn de kinderen bezig met het maken van een rugzak. In deze rugzak komen 
straks plaatjes van de spullen die zij nodig hebben op hun ontdekkingsreis.  

Verder hebben wij deze week de week afgesloten met een verkeerstoets. De lessen daaraan 
voorafgaand gingen over wanneer ben je een bestuurder of een voetganger. Waar op de weg is de 
veiligste plek om te fietsen of lopen. Verder hebben wij geleerd dat er vijf soorten verkeersborden 
bestaan. Aan de vorm en de kleur kun je bepalen met welk bord je te maken hebt.  

 
Bovenbouw 
Deze week hebben we met Blink gekeken wat er met een voedselketen gebeurt als er een dier zou 
uitsterven. Met elkaar hebben dit uitgezocht en ontdekt hoe planten en dieren in een gebied van 
elkaar afhankelijk zijn. 
De kinderen hebben de Engels toets weer gehad. Ze waren er weer druk mee bezig en hadden (over 
het algemeen) goed geleerd! Als een leerling het oefenblad kwijt is, mogen ze best een keer een 
nieuwe bij één van de leerkrachten vragen. Binnenkort krijgen ze weer een Topotoets. 
Ook werken ze nog een hun werkstuk en zijn we weer begonnen met de spreekbeurten.  

 _____________________________________________________________________________________ 
 

  



   
 

   
 

De Vreedzame School 

Onderbouw 
Wij hebben met de vreedzame school deze week stil gestaan bij: ’Ik vind iets mooi en een ander 
vindt het niet mooi. Kun je vertellen waarom je iets mooi vindt? En kun je de ander overtuigen met 
jouw argumenten.  

Middenbouw 
Omdat we deze week de Cito-toetsen hebben afgenomen, was er veel aandacht voor stil en 
zelfstandig werken. Als de omgeving rustig is, kun je je beter concentreren en focussen op je taak.  

Bovenbouw 
Afgelopen week hebben we naar aanleiding van stellingen een debat gevoerd. In een debat is het de 
bedoeling om elkaar te vertellen over elkaars mening. Twee kinderen kwamen voor de klas staan en 
kregen een stelling. Bijvoorbeeld “Iedereen zou het hetzelfde moeten verdienen.” De een moest 
argumenten geven waarom hij/zij het ermee eens was en de ander moest argumenten verzinnen 
waarom hij/zij het niet eens was met deze stelling. De klas moest ondertussen goed luisteren of er 
goed argumenten werden bedacht. Dit was soms wel eens lastig, vooral als je zelf een andere 
mening had dan wat je moest vertellen. We vonden wel dat ieder zijn eigen mening mag hebben. 
Daar hebben we respect voor. 

_____________________________________________________________ 

De Boskabouter 

We zijn deze week met het thema "Muziek" begonnen.  We hebben verschillende instrumenten 
benoemd en gehoord (we hebben een knoppenpuzzel die het geluid van de instrumenten laat 
horen). En natuurlijk hebben we ook zelf muziek gemaakt, dat klonk uiteraard prachtig! Donderdag 
zijn we na het fruit eten bij de kleuters op bezoek geweest, waar juf Ingrid (in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen) ons allemaal heeft voorgelezen over Maximillian Modderman die een 
feestje geeft. Tijdens dat feestje wordt alles en iedereen vies, dus dat spreekt wel aan... 

 _____________________________________________________________________________________ 

We wensen u een prettig weekend! 

Het team 
 

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

 

 

 


