Nieuwsbrief 12 november 2021

Agenda
17 november
17 november
20 november
22 t/m 26 november
25 november
3 december
6 december

PeutersBijeen
Schoen zetten
Oud papier
Oudergesprekken
Pepernoten bakken
Sinterklaas op school
Speelgoeddag

__________________________________________________________________________________

Oud papier
Volgende week wordt het oud papier weer opgehaald.
Fam. Boxma (met kar), fam. Donk, fam. R. Kreeft en fam. Okken staan dan ingeroosterd.
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan zelf ruilen of vervanging regelen? Alvast bedankt!
_____________________________________________________________________________________

Schoen zetten
Komende woensdag mogen de kinderen hun schoen zetten op school. We willen u vragen om de
kinderen één extra schoen mee te geven. Deze blijft dan dinsdagnacht op school en hopelijk…. , zit
er woensdag een verrassing in.

_____________________________________________________________
Oudergesprekken
Binnenkort willen wij weer oudergesprekken voeren. Tijdens dit gesprek willen we de voortgang van
uw zoon of dochter bespreken. Volgende week krijgen de kinderen een uitnodiging mee.

Handbaltoernooi
Woensdag deed groep 5 samen met groep 6 mee aan het handbaltoernooi in Hoogeveen. Wat een
sportieve kinderen zagen we! Er werd fanatiek gespeeld en uiteindelijk een keurige 2e plek
behaald, super! Iedereen kreeg een mooie medaille en er ging natuurlijk een echte beker mee naar
school. We krijgen inmiddels al een mooie verzameling bekers zo. Ze staan op de plank in de hal.

_____________________________________________________________________________________

Even voorstellen
Hoi allemaal,
Mijn naam is Anouk Huizing en ik ben 23 jaar. Ik woon samen met mijn ouders en
broertje in Witteveen. Ik hou erg van voetbal en gezellige dingen doen met
vriendinnen. Ik heb vorig schooljaar stagegelopen bij stichting Bijeen en nu ben ik
hier werkzaam als onderwijsassistent. Ik ben hier in Tiendeveen aanwezig op de
dinsdag en de donderdag. Ik oefen samen met verschillende leerlingen uit
verschillende bouwen. Denk hierbij aan tafels oefenen of samen lezen.
Ik ben al een aantal weken werkzaam in Tiendeveen en heb het erg naar mijn zin.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!

______________________________________________________________________________________

Dit was onze week....
Onderbouw
Deze week mochten eindelijk de lampionnen mee naar huis. We hebben deze week onze eigen pizza
ontworpen. Eerst met k’nex en andere materialen uit de klas en daarna mochten we hem op papier
tekenen. Er zijn heerlijke pizza's gemaakt. Ook hebben we een tekening gemaakt van ons eigen
restaurant.
Groep 3 heeft deze week de letter 'w’ geleerd. We zijn verdergegaan met het schrijven van cijfers
in ons schrijfschrift.
Woensdag hebben we een broodje knakworst met elkaar gegeten. Dit om alvast Sint Maarten te
vieren met elkaar.
Natuurlijk kijken we ook weer elke dag het sinterklaasjournaal. We hebben een vlag in de klas
opgehangen en er is iets bijzonders gebeurd. De paardenpiet heeft ons een filmpje gestuurd en
vertelde dat ze een pakje in onze klas heeft verstopt. We hebben het gevonden, maar we mogen
het pas maandag openmaken. We zijn zo benieuwd wat erin zit...

Middenbouw
Deze week hebben we met Blink gekeken naar de verschillende begroetingen die mensen in andere
landen maken. Ook hebben we ons eigen paspoort gemaakt.
Met spelling hebben we in groep 4 een nieuwe categorie geleerd: het voorvoegsel. Bij woorden zoals
beleg en gezond horen we een u, maar moeten wij een e schrijven. Groep 5 heeft kilowoorden
geleerd, waarbij we een ie horen maar een i schrijven. We hebben geoefend met woorden zoals
kapitein en piloot.
Donderdag een dagje vrij, maar was het natuurlijk Sint Maarten. De lampionnen zijn meegegaan
naar huis en vrijdag kwamen de kinderen vol trots vertellen wat hun buit was. Ook was Vince
donderdag jarig! Woensdag hebben we zijn verjaardag gevierd in de klas.
Vrijdag mochten we nog een dagje aan de bak, want de rekentoets stond op de planning. Maandag
starten we alweer in blok 4, wat vliegt de tijd!
Bovenbouw
We hebben deze week de eerste toets van Engels gehad. We hoorden dat er veel snoep is opgehaald
tijdens Sint Maarten. Woensdag hebben we dit op school al een beetje gevierd met een broodje
knakworst.
Vrijdag hebben we de tweede gastles media gehad van Scala. Deze les hebben we gewerkt met
beeldverhalen. De kinderen moesten in groepjes een verhaal uitwerken op papier. Vervolgens
moesten ze door middel van foto's dit verhaal beeldend maken. Dit hebben ze daarna bewerkt op de
IPad. Er werd heel goed aan gewerkt en wat een leuke resultaten!

_____________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
Deze week hadden we een gesprek over samenwerken. Wanneer werk je samen? Wat zijn de
voordelen ervan? Wie werkt er graag samen en wie werkt er liever alleen? Sommige kinderen kunnen
al heel goed hun mening geven en hun standpunt uitleggen.

Middenbouw
De les van deze week ging weer over het hebben van conflicten. Iedereen gaat hier anders mee om.
De één blijft heel rustig of loopt weg, negeert dus eigenlijk het conflict. Een ander wordt snel boos,
maar maakt het conflict hiermee vaak erger. De kans is dan groot dat er een ruzie ontstaat. Een
andere optie is om met elkaar in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar een oplossing.

Bovenbouw
Deze week hebben we het gehad over conflicten. We hebben gesproken over de belangen die beide
partijen hebben. Hun belangen botsen. Het is niet zo dat de een gelijk heeft maar de anders niet.
Maar je kunt wel kijken of het ene belang zwaarder weegt dan het andere belang. We hebben hier
een goed gesprek over gehad en voorbeelden besproken.
_____________________________________________________________________________________

De Boskabouter
We zijn deze week bezig geweest met het vergelijken van grote en kleine dingen. Grote natuurlijk
voor de reuzen, en kleine voor de kabouters. De kinderen hebben hard geoefend met de Sint
Maarten liedjes, en donderdag hebben we aangeklopt bij juf Nicole en juf Nikki, met de lampionnen
in de hand, en voor hen gezongen. Uiteraard kregen ze toen ook wat lekkers. Dat viel wel in de
smaak!
_____________________________________________________________________________________

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

