
   
 

   
 

 
Nieuwsbrief 11 september 2020 

Agenda 

16 september  
18 september 
25 september  
25 september 
30 september t/m 3 oktober 
3 oktober  

PeutersBijeen 
Juffendag 
Techniekmiddag bovenbouw 
Verkiezing leerlingenraad 
Kinderboekenweek 
 Oud papier 

Beslismodel verkoudheid 

De kinderen hebben deze week een A-4tje waarop het beslismodel staat. In deze periode merken 

we dat het extra lastig is wanneer u, uw kind thuis moet houden. We hebben daarom dit papier 

meegegeven, waarop vragen staan die u bij langs kunt gaan om te beslissen of uw zoon of dochter 

thuis moet blijven.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Dit was onze week.... 

 
Onderbouw 

Deze week hebben we bij groep 1 /2 allemaal een terras in de bouwhoek gelegd. Verder hebben we 

zakjes met bloemenzaadjes en groente-/fruitzaadjes gemaakt. We hebben er zelfs de namen bij 

geschreven.  

In groep 3 hebben we de letters b, oo en m geleerd. We kunnen nu al steeds meer woorden maken 

met alle letters. Ook lezen we elke dag veel woorden. Ook hebben we een taalspel gedaan met 

vliegen. Er lagen vliegen op tafel met op hun rug een woord. Een kind noemt een woord en de 

andere kinderen slaan met de vliegenmepper zo snel mogelijk op de vlieg met het juiste woord.    

Met rekenen hebben we weer veel spelletjes gedaan. We hebben vooral gekeken welke getallen 

samen 10 zijn. Verder hebben we deze week een begin gemaakt met splitsingen. Met materiaal 

hebben we deze splitsingen gemaakt en daarna de ‘som’ in ons schrift geschreven. 

Juf Margot heeft deze week met ons lelies bekeken. Dit was heel erg leerzaam! 



   
 

   
 

Middenbouw 
Afgelopen week heeft Jayley haar verjaardag gevierd. Ze was in de zomervakantie jarig. Alsnog 

gefeliciteerd! 

Deze week hebben we een start gemaakt met de Cito-toetsen. De toets van spelling en rekenen is 

door de kinderen die op school waren gemaakt.  

Juf Marinde heeft deze week een leuke les over pompoenen gegeven. We mochten een speurtocht 

door de klas doen, met allerlei verschillende opdrachten. We moesten een pompoen meten, 

schatten hoe zwaar hij was en we moesten allerlei vragen beantwoorden. We zijn weer een stuk 

wijzer geworden. 

 
 

Bovenbouw 
We zijn deze week al druk bezig geweest met de eerste Citotoetsen. Tussendoor vinden de kinderen 

het heel fijn om wat te ontspannen en het liefst door even te tekenen. We hebben weer nieuwe 

liedjes behandeld. De klas heeft nog nooit zo enthousiast meegezongen. Als het goed is kunnen ze 

nu al familieleden in het Engels benoemen. Over twee weken hebben ze hun eerste toets van dit 

schooljaar van Engels. 

_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School 
 

Onderbouw  

Deze week hebben we geleerd wat opstekers en afbrekers zijn. Handpop aap kwam de klas binnen 

en gaf de hele klas complimentjes. Dit was een goed voorbeeld van een opsteker, iedereen werd er 

blij van. Aap had ook een vriendje meegenomen, tijger, deze was niet zo heel blij en deed eigenlijk 

alleen maar boos tegen aap. Tijger liet zien wat afbrekers zijn. Door zijn gedrag voelde aap zich 

heel verdrietig. De kinderen werden aangemoedigd om aap weer op te vrolijken door hem opstekers 

te geven, ook werd tijger opgevrolijkt. Aan het einde van de les gaven de kinderen elkaar (en 

zichzelf) ook mooie opstekers! 

Middenbouw 
Deze week hebben we geen nieuwe les gedaan. Wel hebben we natuurlijk elkaar complimenten 

gegeven, als iets goed ging. 

Bovenbouw 
We hebben flink geoefend met het geven van opstekers en hoe je deze het beste in kunt zetten. Zo 

moet het gemeend zijn en moet je het niet zeggen om te zeggen. Ook hebben we besproken wat 

het effect van afbrekers geven kan zijn. We zien wel eens dat de kinderen zeggen wat ze denken, 

maar ook de dingen die niet gezegd hoeven te worden. Wanneer je je stoort aan iets kun je ook een 

tip geven en dan los je het op de juiste manier op.  

______________________________________________________________________________________ 

 
 



   
 

   
 

 
De Boskabouter 
 
De peuters hebben deze week een spel gedaan waarbij ze moesten voelen (en niet kijken) en 
benoemen wat er in de tas van Puk zat (logeerspullen: een pyjama, tandenborstel, knuffel en 
voorleesboekje). Ze konden dat allemaal al heel goed. Donderdag hebben ze allemaal een mooie 
ketting gemaakt, en dat is nog een heel gedoe als je 2 of 3 bent! Aan de ene ketting zaten dan ook 
wat meer kralen dan aan de andere. Vooral de dames konden al goed rijgen... 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 


