
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 16 september 2022 

Agenda 

20 september 
21 september 
27 september 
28 sept. t/m 5 oktober 
30 september 
 
 4 oktober 
 5 t/m 16 oktober 
15 oktober 
17 t/m 21 oktober 

Verkiezing leerlingenraad 
Studiedag Bijeen: leerlingen zijn vrij 
Inloopavond van 18:30 tot 19:30 uur 
Kinderpostzegels 
Juffendag 
 
Dierendag 
Kinderboekenweek 
Oud papier 
Herfstvakantie 

_____________________________________________________________________________________ 

Schoolkorfbal 
 
We hebben een leuke sportieve dag met elkaar gehad! Iedereen deed goed zijn best. 

 
 

 



   
 

   
 

 

 



   
 

   
 

 

______________________________________________________________________________________ 

Inloopavond 
 
Wij nodigen u uit voor de inloopavond op dinsdag 27 september. U bent welkom tussen 18:30 en 
19:30 uur. Tijdens deze avond kunt u met uw zoon of dochter de schriften en boeken van de 
kinderen bekijken en krijgt u een informatiebrief mee om thuis te lezen. Het is een moment waarop 
de kinderen hun klas kunnen laten zien en de werkjes/ opdrachten die we al gemaakt hebben.  

_____________________________________________________________________________________ 

Leerlingenraad 

Binnenkort hebben we weer de verkiezing voor de nieuwe leerlingenraad. De kinderen maken 
anoniem een poster met daarop hun ideeën voor komend schooljaar voor de leerlingenraad. De 
verkiezing zal plaatsvinden op dinsdag 20 september. Tijdens de verkiezing bekijken we met de 
kinderen de posters. Deze is tijdens de verkiezing dus erg belangrijk!   

_____________________________________________________________________________________ 

Oproep  
 
Tijdens de komende periode gaan we in de groepen 6/7/8 tijdens de Blink lessen oude apparaten 
bekijken aan de binnenkant. We gaan ze dus kapot maken/slopen. We zijn hiervoor op zoek naar 
apparaten die we uit elkaar mogen schroeven en slopen. Denk hierbij aan oude fototoestellen, 
mobieltjes, printers e.d. Als u thuis nog wat heeft liggen, dan zijn we hier erg blij mee. 

Ook gaan we het in één van de lessen hebben over duurzame materialen. Dit doen we door de 
duurzaamheid van tasjes van verschillende materialen te onderzoeken. Wilt u dit meegeven aan uw 
zoon of dochter? 

_____________________________________________________________________________________ 

Calamiteitenoefening 

2x per jaar oefenen we met de kinderen wat ze moeten doen in het geval dat het alarm afgaat. We 
hopen ze op die manier een beetje voor te bereiden, mocht dit een keer nodig zijn. 
A.s. dinsdag gaan we dit met elkaar doen. 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 



   
 

   
 

 
Talentenuur (oproep) 

Voor één van de activiteiten tijdens het Talentenuur, het maken van een insectenhotel, zijn we nog 
steeds op zoek naar materialen. We zijn met name holle stengels (van bamboe bijvoorbeeld) nodig. 
Ook andere takken, dennenappels, stro, boomstammetjes komen van pas. We zouden er erg blij 
mee zijn! 
De eerste groep heeft inmiddels al een heel mooi insectenhotel gemaakt. Er is hard gewerkt: boren, 
zagen, lijmen. Heel mooi om te zien dat er zo goed samengewerkt wordt tussen jong en oud! 

      

__________________________________________________________________________________ 
 

Schoolfruit 

Vanaf deze week krijgen de kinderen iedere week van woensdag t/m vrijdag weer schoolfruit 
aangeboden. Ze hoeven deze dagen dus zelf geen fruit mee te nemen. Als ze één van de 
fruitsoorten niet lusten dan willen we u vragen om ander fruit mee te geven.  
Iedere week zullen we in de nieuwsbrief vermelden wat er op het menu staat. 
 
Voor volgende week is dat: 
woensdag: appel 
donderdag: watermeloen 
vrijdag: peer 

_____________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Deze week waren de kinderen uit zichzelf druk met het zwerfafval te verzamelen op het schoolplein 
en in de bosjes langs het speelterrein. ''Juf, we helpen de aarde te redden!” Toppers! De kinderen 
van groep 1 en 2 hebben containertjes geknutseld en er afval opgeplakt. De kinderen van groep 3 
hebben woorden passend bij het thema gestempeld.  
We hebben geleerd om vuilniszakken in de goede volgorde te leggen, van licht naar zwaar. Sommige 
kinderen konden zelf vuilniszakken vullen en ze vervolgens in de goede volgorde zetten. 
Donderdag was er een mevrouw van Scala. We hebben een creatieve les gehad van maar liefst 1,5 
uur. De volgende twee donderdagen komt ze nog weer. U heeft de mooie kippen in de kippenhokken 
vast al bewonderd! 



   
 

   
 

 

 

             

Middenbouw 
We hebben een hele gezellige, sportieve dag gehad met elkaar in Elim. We moesten natuurlijk al 
best vroeg weg, voor sommige kinderen was het ook best een beetje spannend, maar we mogen 
trots zijn op elkaar! Groep 5/6 rekende stiekem een beetje op een plekje in de finale, want ze 
hadden alle wedstrijden in hun poule gewonnen! Helaas kwamen we op puntensaldo 1 puntje tekort 
om naar de finale te mogen gaan.   
 

   
 
Op donderdag en vrijdag moest er natuurlijk ook nog wat gewerkt 
worden.  
Wij hebben met groep 4/5 en 6 gewerkt aan het thema GiGa 
groen. Zij hebben met producten die gevonden zijn in natuur een dier gemaakt.   
 
               
Bovenbouw 
Woensdag hadden we een sportieve dag tijdens het korfbaltoernooi. Niet gewonnen, maar wel veel 
plezier gehad!  
We merken dat we al een aantal weken verder zijn in dit schooljaar. De kinderen zijn weer goed 
gewend. Er worden dagelijks groepsspellen gespeeld en we merken dat dit een goede invloed heeft 
op de sfeer in de groep.  
Tijdens de creatieve les waren de kinderen erg enthousiast over de opdracht, zelfs de kinderen die 
de creatieve les normaal niet zo leuk vinden. Eerst hebben we de opdracht bekeken op het bord en 
de voorbeelden van de methode besproken. Ze moesten letten op het maken van geometrische 
vakken en kleurgebruik. De kleuren moesten in een kleurfamilie zijn en daarin mochten ze werken 
met donker en licht of bijvoorbeeld geel, oranje en rood. We werken over de natuur en 
duurzaamheid. We hebben nu een dier gemaakt.  
 



   
 

   
 

      
 
Volgende week maken we een creatieve opdracht over duurzaamheid. Hiervoor wil ik u vragen om 
lege drinkpakken en lege kleine plastic flesjes mee te geven. 
Ook hopen we dat we nog wat apparatuur en tasjes op school krijgen voor de lessen van 
wereldoriëntatie.  
______________________________________________________________________________________       

 
De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
We hebben de klasafspraken met elkaar benoemd en vastgelegd. Iedereen heeft er een heuse 
handtekening bij mogen zetten met een speciale stift. We hebben officieel beloofd dat we ons 
eraan zullen houden. Fijn dat we samen al zo goed weten te bedenken hoe we met elkaar voor een 
goede sfeer kunnen zorgen! 

 

Middenbouw 
Wij hebben het gehad over meningen. Een aantal kinderen mochten vertellen wat ze graag deden 
als ze vrij waren. Was er iemand die datgene ook leuk vond, dan mocht hij/zij gaan staan. We 
merkten dat er bepaalde activiteiten zijn die bijna alle kinderen leuk vinden om te doen in hun 
vrije tijd, maar dat er ook bepaalde dingen zijn die maar een paar kinderen leuk vinden. We 
ontdekten dat we daarom allemaal een eigen mening hebben over wat wel of niet leuk is om te 
doen. Iedereen was het erover eens dat dat ook mag en dat we elkaars mening respecteren.  

  



   
 

   
 

Bovenbouw 
We hebben de begrippen opsteker, afbreker, begrip en respect herhaald. De kinderen hebben 
daarna in groepjes een aantal voorbeelden van opstekers opgeschreven. Een aantal voorbeelden 
waren: “Wat kun jij goed gooien! ”en “Wat heb je een mooi shirt aan!” en “Wat ben jij aardig!”. 
Tijdens de rest van de week hebben we gekeken of we elkaar opstekers hebben gegeven en we 
merken dat we dat eigenlijk al best vaak doen. 

De eerste weken hebben we klassenafspraken met elkaar besproken en deze hangen nu zichtbaar in 
de klas. Iedereen was het hiermee eens en samen zorgen we voor een fijne sfeer in de klas. 

 

 

_____________________________________________________________ 

De Boskabouter 

De peuters hebben deze week geoefend met de namen van iedereen, natuurlijk ook speciaal voor 
de nieuwe kinderen, maar de peuters die er al langer zijn moeten ook de namen van de nieuwe 
kinderen leren kennen. Ze hebben het druk gehad met knutselen, en met de nieuwe verkleedkleren 
die er waren gekomen. Verder hebben we ook nog goed geoefend met de regels, en met waar alles 
opgeruimd moet worden. Sommige kinderen weten dat al heel goed! 

 _____________________________________________________________________________________ 
 We wensen u een prettig weekend! 

 Het team 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


