
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 10 september 2021 

Agenda 

15 september  
17 september 
9 oktober 

PeutersBijeen 
Juffendag 
Oud papier 

__________________________________________________________________________________ 
 

Juffendag 

Vrijdag 17 september hebben we juffendag. Dat houdt in dat de verjaardagen van de juffen op deze 
dag worden gevierd. De kinderen mogen verkleed op school komen. We hebben een activiteit in de 
gymzaal dus ze moeten wel hun gymkleren mee. De kinderen hoeven geen fruit mee te nemen, ze 
krijgen wat lekker van ons en wat te drinken. Het mag natuurlijk wel. Brood moet sowieso wel mee. 
We gaan er een gezellige en feestelijke dag van maken.  
_____________________________________________________________________________________ 

Oud papier 
 
Bij de agenda van de vorige nieuwsbrief stond per ongeluk een verkeerde datum voor het oud 
papier. Dit moet niet 28 september zijn, maar 9 oktober. De fam. Giethoorn (met kar), fam. Heine, 
fam. Otten en fam. Niemeijer staan dan ingeroosterd. Mocht u verhinderd zijn, dan vragen we u 
zelf vervanging te regelen of te ruilen.  
__________________________________________________________________________________ 
 

Calamiteitenoefening  
Ieder jaar proberen we 2x per jaar een calamiteitenoefening te doen, zodat de kinderen weten wat 
ze in geval van nood (als het alarm gaat) moeten doen. A.s. dinsdag zullen we dit weer met de hele 
school gaan oefenen.  

_____________________________________________________________ 
 

Bedankt! 
 
Tijdens de zomervakantie kreeg ik een ernstige en zeldzame vorm van trombose. Na een periode in 
het ziekenhuis in Zwolle te hebben gelegen, kan de behandeling thuis voortgezet worden. 
Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak, deze onderzoeksfase zal minstens een half jaar duren. 
Ook het herstel is een langdurig traject, maar ik hoop in de loop van de tijd geleidelijk weer wat 
werk te kunnen oppakken. 
Ik wil graag iedereen bedanken voor alle kaartjes, bloemen en tekeningen die ik gekregen heb, dat 
is steeds weer een leuke verrassing! 
 
Juf Ina 



   
 

   
 

Even voorstellen …. 
 
Hallo allemaal! 
 

Zoals misschien sommigen al weten kom ik dit schooljaar stagelopen bij OBS Tiendeveen. 

Dit jaar ben ik vooral te vinden bij de bovenbouw op de dagen: Maandag, dinsdag & woensdag. 

Om nog een klein beetje meer over mij te vertellen: 

Mijn naam is Bernd Strijker, 20 jaar en ik doe momenteel de opleiding Onderwijsassistent bij het 

Alfa-College in Hoogeveen. 

Ik zit momenteel in mijn examenjaar en ga ook bezig met mijn examens, waardoor nog niet precies 

duidelijk is wanneer ik klaar ben met mijn opleiding. 

Voor diegene die nog verdere vragen hebben, mogen altijd naar mij toe komen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bernd Strijker  

________________________________________________________ 
 
Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Deze week hebben we weer gewerkt over het beroep ‘dokter'. We moesten het juiste aantal pillen 
in de potjes doen, we hebben zelf recepten uitgeschreven en we kunnen nu ook een ogentest doen 
in de doktershoek.  
 
Groep 3 heeft deze week geen nieuwe letters geleerd, maar we hebben de tot nu toe geleerde 
letters herhaald. Er zijn weer diverse woordrijtjes gelezen en we hebben zelfs al in een echt boek 2 
bladzijden gemaakt. 
 
Buiten zijn er ook weer diverse spelletjes gedaan. We hebben bijvoorbeeld de aangeleerde letters 
één voor één geschreven. Daarna noemde de juf of een leerling een letter. Op deze letter moesten 
de kinderen springen. Alle kinderen hebben hier actief aan meegedaan! 
Verder hebben we veel mooie dingen in de bouwhoek gemaakt van o.a. kapla. Van duplo hebben we 
cijfers gemaakt. Juf had bouwtekeningen hiervoor meegenomen. Ze werden ook mooi op volgorde 
neergezet. 
 
We hebben nu ook 2 stagiaires in de groep. Aan het begin van de week is juf Mariëlle er en aan het 
einde van de week is juf Kimberley bij ons in de groep. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich 
voorstellen. 

        
         
    

 

 

 



   
 

   
 

Middenbouw 
Op maandag kwam juf Marion van Scala bij ons in de klas om dansles te geven. Het thema waar de 

dansles over ging was ‘geluk'. Allereerst mochten de kinderen bedenken waar ze gelukkig van 

worden en proberen of ze daar een beweging bij konden bedenken. Vervolgens werden er op de 

muziek verschillende bewegingen gemaakt. Als het fototoestel klikte, moesten de kinderen stil 

blijven staan in een mooie houding. Tot slot werd er een stukje aangeleerd van een dans. Hier gaan 

ze volgende week mee verder. In totaal komt juf Marion 4x bij ons in de klas.           

 

           
 
Ook zijn we deze week in de klas begonnen met het nieuwe thema: “Ik weet wat ik later kan 

worden". We hebben bedacht welke beroepen we kennen en vervolgens vragen bedacht over wat we 

te weten willen komen over een aantal beroepen. Ook hebben we een liedje over de bakker 

geleerd. 

Op vrijdag hebben we geëxperimenteerd met de Beebot. Allereerst even weer oefenen, hoe werkt 

het ook alweer? Daarna hebben de kinderen zelf routes bedacht van het ene punt naar het andere 

punt en tot slot hebben we nog een spel gedaan waarbij elk groepje de Beebot zo snel mogelijk op 

de gekleurde stip moest proberen te krijgen. 

     
         

Bovenbouw 
Afgelopen week hebben we al voor de 2e keer dit jaar een les op de ukelele gedaan. De kinderen 

weten nu hoe ze de ukelele vast moeten houden. We hebben het C akkoord en het F akkoord 

gespeeld. Het liedje ‘row, row, row your boat’ kunnen we nu zingen en begeleiden op de ukelele. 

Volgende week zullen we deze akkoorden gaan toepassen bij een aantal liedjes.  



   
 

   
 

Tijdens de creatieve les hebben we gewerkt met bladeren. De kinderen hebben mooie blaadjes 

gezocht rondom school. Ze moesten met warme kleuren verf werken. Er kon gekozen worden uit 

drie opdrachten. De kinderen waren heel fanatiek en hebben er wat moois van gemaakt.  

We hebben de laatste weken al zo hard gewerkt dat de eerste blokken van spelling en rekenen 

alweer afgerond worden. We hebben deze eerste weken veel herhaling van vorig schooljaar gehad. 

De komende tijd zullen we weer meer nieuwe stof aanbieden.  

 

          

                                                 
_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School 

 
Onderbouw 
Samen met handpop tijger hebben we de school eens wat beter bekeken. Waar is het 

kopieerapparaat? Hoe ziet het toilet van de juffen eruit? Het leukst was dat we in kleine groepjes 

een kijkje mochten nemen op de zolder. We raakten niet uitgekeken! 

 

Middenbouw 
In de middenbouw ging het er deze week over dat iedereen recht heeft op een eigen mening. We 

hebben besproken wat een mening is, iets wat je ergens van vindt, en dat niet iedereen dezelfde 

mening heeft. Als je ergens een mening over hebt, is het fijn dat je ook uit kunt leggen waarom je 

iets vindt. Dat doe je door argumenten te geven.  
We hebben geleerd dat je niet allemaal dezelfde mening hoeft te hebben, iedereen is anders en 

soms verschil je dan van mening.  

 

 

 



   
 

   
 

Bovenbouw 
Deze week hebben we het gehad over opstekers en afbrekers. We hebben besproken welke 

opstekers je kunt geven en we hebben daarna heel veel opstekers aan elkaar gegeven. Dit deden we 

in tweetallen en deelden daarna met de klas wat onze mooiste opsteker was.  
_____________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter  

De peuters hebben deze week met ijsblokjes gespeeld.  Ze hebben ontdekt dat die smelten als ze in 

de hand worden gehouden en dat ze erg koud zijn. En als je ze in een bakje doet, heb je op een 

gegeven moment een bakje water. Mooi om te zien hoe ze ontdekten dat de ijsblokjes steeds 

kleiner werden! Verder hebben we het gehad over de verschillende soorten ijs in ons ijswinkeltje.  

Groot of klein, met of zonder stokje en allerlei smaken.  

We hebben de verjaardag van Yosephine gevierd, want zij gaat volgende week naar groep 1. En op 

de open plek begint dan volgende week Fien Okken bij ons. We wensen hen beiden veel plezier! 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 


