
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 14 januari 2022 

Agenda 

15 januari 

21 januari 

26 januari – 5 februari 

9 februari 

Oud papier 

Open dag RSG Wolfsbos 

Nationale voorleesdagen 

Studiedag 

 

Schoolfruit    
 
Iedere week krijgen de kinderen van woensdag t/m vrijdag schoolfruit aangeboden. Ze hoeven deze 
dagen dus zelf geen fruit mee te nemen. Iedere week zullen we in de nieuwsbrief vermelden wat er 
op het menu staat. 
 
Voor volgende week is dat: 
woensdag: mandarijn 
donderdag: sinaasappel 
vrijdag: appel 

____________________________________________________________________________ 

Oud papier 

Zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. Voor deze keer staan ingeroosterd: fam. Wolf (met 
kar), fam. Frenken, fam. Doldersum en fam. A. Kroezen. 

De eerstvolgende datum hierna is 19 februari. Dan staan fam. M. Kroezen (met kar), fam. Koster, 
fam. Vroomen en fam. Eising ingeroosterd. 

We vragen u zelf vervanging te regelen en/of te ruilen indien u verhinderd bent. 

__________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 

Hiep, hiep, hoera! Mila en Twan zijn allebei 4 jaar geworden! Vanaf deze week mogen ze elke dag 
naar school. Van harte welkom Mila en Twan, we wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school. 
Dubbelfeest voor Twan, hij heeft in de kerstvakantie een broertje gekregen, van harte gefeliciteerd 
Twan! 
Alle kinderen hebben een mooi kunstwerk gemaakt, met een stempeltechniek hebben we vuurwerk 
gemaakt. Volgende week gaan we vuurpijlen ontwerpen. 
 



   
 

   
 

We zijn gestart met het nieuwe thema “Wow de wereld”. We hebben gesproken over welke 
verschillende landschappen er op de wereld zijn. Er zijn landen met bergen er zijn landen waar een 
woestijn is. Verder zijn er landen waar veel strand te vinden is. We hebben ook gekeken welke dieren 
er in de verschillende landschappen zijn. De kinderen konden hier erg veel over vertellen. De 
komende periode gaan we hier wat dieper op in. 
Samen hebben we een fijne week gehad. Iedereen was blij om elkaar weer te zien. We hebben veel 
dingen herhaald en veel samen gespeeld. 
 

      
 
 

Middenbouw 
Wat fijn om elkaar weer te zien na drie weken vakantie! Iedereen was weer gezond en wel op 

school gelukkig. Mats is 7 geworden in de kerstvakantie en heeft getrakteerd en donderdag werd 

Jacey 9 jaar en hebben we haar verjaardag ook gevierd. 

We zijn gestart met het nieuwe thema “Wow, de wereld!". We hebben geleerd dat er 5 werelddelen 

zijn en hebben daarna zoveel mogelijk landen opgenoemd. Iedereen mocht vervolgens op zoek gaan 

naar de vlag van een zelfgekozen land en deze natekenen. Er zijn heel wat vlaggen gemaakt: 

Brazilië, IJsland, Engeland, Duitsland, Indonesië, Friesland en nog veel meer.  

 
 

Ook hebben we een muziekles gehad over de keizer van Hongkong. We hebben elkaar begroet op de 

Chinese manier en maakten bij verschillende muziekinstrumenten een bepaalde beweging.  
Op donderdag hebben de leerlingen een omhoogkijkende sneeuwpop geknutseld met op de 

achtergrond gezellige sneeuwvlokken. Misschien dat deze kunstwerken ervoor zorgen dat er sneeuw 

valt in Nederland... 

 

 
Bovenbouw 
Gelukkig was iedereen na de langere vakantie weer op school! We hebben deze week weer hard 

gewerkt aan alle vakken. Tussendoor was er ook nog ruimte om een spel te spelen. Voor taal 

moesten we zelfs nog een eigen spel maken. Groep 6 moest bijvoorbeeld een eigen bingospel 

maken. 



   
 

   
 

We zijn gestart met het nieuwe thema “Wow de wereld ". Bij de lessen Blink werken we over 

wereldsterren. We hebben gekeken hoe de tijdbalk van de geschiedenis er uit ziet en welke 

belangrijke personen we hier al op konden invullen. De komende periode komen veel belangrijke 

personen uit de geschiedenis aan bod. 
Er was ook nog superleuk nieuws deze week. Juf Mayke is bevallen van een mooie baby genaamd 

Sven. De kinderen waren super blij om dit te horen.  

            

 
_______________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School 

 
Onderbouw 
We hebben deze week gepraat met de mond dicht. Ra, ra, hoe kan dat? Met je gezicht en lichaam 

kun je veel laten zien wat je bedoelt en hoe je je voelt. We hebben dit geoefend aan de hand van 

een verhaaltje. De kinderen konden een heel passend gezicht erbij laten zien. Ook hebben we 

geleerd dat er een spreker is en een luisteraar tijdens een gesprek. Het is goed om elkaar aan te 

kijken, dan begrijp je elkaar beter. 

 

Middenbouw 
Wij zijn deze week begonnen met blok 3: “Wij hebben oor voor elkaar". Als je oor voor elkaar hebt, 

luister je goed naar elkaar. Dat betekent dat je niet alleen tegen elkaar praat, maar ook mét 

elkaar.  
We hebben een spel met elkaar gedaan waarbij iedereen een afbeelding had en deze aan een ander 

moest omschrijven zonder het woord te zeggen.   

 

Bovenbouw 
Deze week hebben we het gehad over misverstanden. Je kunt een misverstand voorkomen of 

oplossen door duidelijk te communiceren. Je kunt het aan elkaar vragen als je iets niet begrijpt en 

uitleggen waarom je iets doet. We hebben een aantal voorbeelden besproken met elkaar. De 

kinderen konden goed aangeven wat er misging in de situaties en ze konden heel goed uitleggen hoe 

ze het anders hadden kunnen doen. 

 

 



   
 

   
 

 

De boskabouter 

We zijn deze week weer vol goede moed begonnen. Omdat Twan en Mila afscheid van de peuters 

hebben genomen, was er plek voor 2 nieuwe peuters: Lennard Sok en Denley Doldersum. Ze hadden 

snel hun plekje in de groep gevonden. Thirza heeft deze week getrakteerd omdat ze een broertje 

heeft gekregen. Hij heet Levi.  
Volgende week beginnen we met thema "Regen". 

 

 

Stichting Leergeld  

Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen 

met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en 

met 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor meer 

informatie treft u in de bijlage een folder van Stichting Leergeld. 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 



   
 

   
 

 

 



   
 

   
 

 

 
 


