
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 12 februari 2021 

Agenda 

20 februari  
22 februari – 26 februari 

Oud papier wordt niet opgehaald. 
Voorjaarsvakantie 

__________________________________________________________________________________

Oud papier 

Vanwege de winterse omstandigheden heeft de gemeente aangegeven dat de oud papier inzameling 
die volgende week, 20 februari, gepland staat, NIET door kan gaan. We zijn in overleg met Area 
over een nieuwe datum. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten? Zodra de datum bekend is, laten we 
het u weten! 
_____________________________________________________________________________________ 

Schoolgruiten  

Net als voorgaande jaren zijn we als school weer ingeloot om mee te doen met het 
Schoolgruitprogramma. In eerste instantie kon dit niet doorgaan, maar vanaf deze week is het weer 
mogelijk (er wordt gewerkt met strenge coronaregels voor de leveranciers). We vinden het 
belangrijk dat er aandacht is voor gezonde voeding, dit draagt bij aan een goede ontwikkeling van 
de kinderen. We zijn daarom erg blij dat we weer kunnen starten! 
Dit houdt in dat de kinderen iedere woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school krijgen 

aangeboden. Wekelijks wordt in de nieuwsbrief vermeld om welke soorten het gaat. De kinderen 

hoeven die dagen zelf geen fruit mee te nemen.  

 

Voor volgende week is het menu: 

woensdag: blauwe druiven 
donderdag: waspeen 
vrijdag: peer 

_____________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 

 
Onderbouw  
Wat fijn dat iedereen weer op school mocht komen en dan ook nog eens met sneeuw. De kinderen 

genoten ervan om buiten in de sneeuw te spelen. Fijn was het ook dat we Otis nu echt in de klas 

konden verwelkomen. Hij is zaterdag jarig en vierde daarom vrijdag zijn 5e verjaardag in de klas. 

In de klas zijn we vooral bezig geweest met spelen met elkaar. Het was al zo lang geleden dat dit 

kon, dus het was fijn dat dit allemaal weer mocht. Groep 3 heeft al een aantal bladzijden in diverse 

schriften gemaakt. Ook werden er spellen gedaan waarbij woorden werden gemaakt. Zo maakten 

we met sneeuwpoppen woorden. Elke deel van de sneeuwpop had een letter en zo maakte we 

woorden en schreven die ook op. 



   
 

   
 

    

  
 

Middenbouw 
Wat fijn dat we weer op school konden zijn vanaf dinsdag! We hebben natuurlijk eerst al onze 

sneeuwpretverhalen met elkaar gedeeld, want dat was natuurlijk wel super, zoveel sneeuw! 
In eerste instantie moesten we weer even wennen, maar gelukkig kwamen we al snel weer in het 

(werk)ritme van school. We hebben een toets gemaakt van spelling, hebben gerekend en veel 

gelezen. Ook hebben we een sneeuwhuisje en een valentijnskaart geknutseld. 
In de pauze werd er natuurlijk heerlijk in de sneeuw gespeeld! We hebben een sneeuw-bingo 

gedaan, 3-d gezichten gemaakt, een iglo gebouwd, en ijsbellen geblazen. 

 

                  

           

 

 

 



   
 

   
 

Bovenbouw 
We waren allemaal erg blij dat we dinsdag weer naar school konden. En wat een start met zoveel 

sneeuw! We hebben er goed van kunnen genieten in de pauzes. Het ging heel snel om weer in het 

ritme van school te komen. We werken met het beloningssysteem ClassDojo. We hadden al aardig 

wat punten staan en vrijdag heeft de klas wat punten ingezet voor een beloning; we hebben extra 

gespeeld in de sneeuw. De groep was erg blij dat we weer konden gymmen in de gymzaal. We 

hebben het spel: Olympische spelen gedaan. Hierbij hebben we twee teams en spelen we allerlei  

 

             

____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School   
 

Onderbouw  

Tijdens deze eerste week was er vooral aandacht besteed aan de afspraken in de klas. Ook hebben 

we ClassDojo gestart. Dit is een beloningssysteem waarbij de kinderen punten kunnen verdienen als 

ze goed hebben gewerkt, aardig tegen elkaar zijn geweest, als ze goed hebben samengewerkt e.d. 

De kinderen kunnen groepsbeloningen verdienen, maar ook persoonlijke beloningen. De kinderen 

hebben al veel punten verdient. Super! 

 

Middenbouw 
Tijdens deze eerste week terug op school was er veel aandacht voor de routines en afspraken die 

we hebben gemaakt als klas. We hebben elkaar een tijdje niet gezien als groep, dus moesten wel 

even weer wennen aan het werken in de klas.  

Ook werd er weer gewerkt met ClassDojo. De kinderen hebben alweer veel punten verdiend deze 

week! We hebben samengewerkt om een grote iglo te bouwen. 

Bovenbouw 
We hebben het deze week gehad over het gevoel verliefdheid en houden van. Dit hebben we 

gecombineerd met het onderwerp Valentijnsdag. We hebben besproken waar het vandaan komt en 

wat voor gewoontes we hebben rondom Valentijnsdag. 

_____________________________________________________________________________________ 

  



   
 

   
 

De Boskabouter 

Eindelijk konden we elkaar dinsdag weer zien op de peuterspeelzaal! Iedereen dik ingepakt wegens 
het weer, maar leuk om in de sneeuw te spelen! (En voor juf een heel karwei om iedereen uit te 
pakken). En voor het buitenspelen weer in te pakken en daarna wéér uit te pakken, en tot slot nog 
een keer weer alles aan als we weer naar huis gaan... Gelukkig heeft juf Nicole donderdag 
geholpen!) 
Deze week is Jolien van der Weide bij ons begonnen en met haar komst zit de groep vol. We zijn 
tijdens de lockdown begonnen met het thema "Knuffels, en daar gaan we nog even mee door. We 
hebben het verhaal over Knuf nog een keertje gehoord, dat hadden de kinderen ook al eens op een 
filmpje gezien, maar in het echt is toch beter! Reageren op wat de kinderen zeggen en dingen 
verduidelijken maakt het verhaal toch leuker en begrijpelijker. 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 
Het team 
 
OBS Tiendeveen is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen 

 

 


