
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 17 juni 2022 

Agenda 

13 t/m 24 juni  
20 juni 
23 juni 
27 juni 
 1 juli 
 7 juli  
13 juli  

Citotoetsen  
Schoolarts groep 2 en 7 
Calamiteitenoefening 
Voorstelling onderbouw in de Tamboer 
Techniekmiddag groep 7/8 
Feestelijke ouderavond  
Studiedag: leerlingen zijn vrij 

 

Schoolarts GGD 
 
Maandag 20 juni komt de schoolarts bij ons op school. De ouders hebben hiervoor een vragenlijst 
gekregen. Wilt u deze nog invullen als u dit nog niet gedaan heeft. Alvast bedankt.  

______________________________________________________________________________________ 

 
Feestelijke ouderavond 

Donderdag 7 juli vieren wij weer de feestelijke ouderavond als vanouds. U bent allemaal welkom 
om deze avond te komen. De uitnodiging volgt nog.  

__________________________________________________________________________________ 
 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
We hebben deze week allemaal hard gewerkt in de CITO-boekjes. Alle 
kinderen hebben dit super gedaan. Volgende week maken we de 
laatste onderdelen uit deze boekjes. 
De vaderdagcadeaus zijn klaar en de kinderen zullen ze zondag aan 
alle vaders geven. Ze zijn allemaal trots op het eindresultaat. 
Afgelopen donderdag hebben we afscheid genomen van Juf Nikki. De 
juf was altijd op donderdagmiddag bij ons in de groep. De juf had voor 
alle kinderen een tasje met allerlei cadeautjes. Vooral de 
klikarmbanden vonden de kinderen geweldig. Bedankt juf Nikki. We 
gaan je allemaal missen! 
Vrijdag kwam juf Ingrid op bezoek met haar puppy. De kinderen 

vonden het allemaal geweldig. Wat een schatje        

                  



   
 

   
 

                         

 

Middenbouw 
Behalve dat we heel druk zijn geweest met het maken van de Cito-toetsen, - compliment voor het 
harde werken van de kinderen! - hebben we ook nog andere dingen gedaan. Zo hebben we het met 
Blink gehad over de hunebedbouwers. We hebben ontdekt dat deze mensen al uitvindingen deden in 
de prehistorie! Ze hadden een hele slimme manier bedacht om enorme keien boven op elkaar te 
zetten. Hoe ze dat deden, weten de kinderen.... 
Ook hebben we dinsdag gezellig met elkaar muziek gemaakt op de ukelele. We hebben geoefend 
met het spelen op een Cajon en meegezongen en gespeeld met het lied ‘Robbie robot'.  
Donderdag hadden we een andere schrijfles dan normaal. Normaal gesproken werken we in ons 
schrijfschrift, maar nu gingen we lettersteentjes maken. Even gek om op een steen te schrijven, 
maar de kinderen hebben er leuke letterstenen van gemaakt. 

 
 

 

Bovenbouw 
Afgelopen dinsdag hebben we de laatste Topo toets gemaakt van dit schooljaar. Bijna alle kinderen 
hadden hier een goed cijfer voor. Top! 
Verder zijn we druk met de Cito-toetsen. Iedereen doet echt heel goed zijn best. 
De Vaderdag cadeaus zijn afgemaakt. Zondag zullen de vaders dus een mooi cadeau ontvangen, dat 
door de kinderen zelf is bedacht.  
______________________________________________________________________________________       

  



   
 

   
 

De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
We hebben deze week nagedacht over waar we goed in zijn. De meeste kinderen wisten dat goed te 
vertellen over zichzelf. Wat zijn de overeenkomsten of verschillen tussen jou en iemand anders. 

 

Middenbouw 
Deze week hebben we de ideeën van de vorige les ten uitvoer gebracht. We hadden bedacht welke 
dingen we in de klas kunnen doen, zonder dat we er iets voor terug hoeven. Zo hadden de kinderen 
bedacht om elkaar te helpen met opruimen, tijdens het spelen iemand te vragen om mee te doen of 
elkaar te helpen tijdens het werken. 

Bovenbouw 
Deze week hebben we een start gemaakt met het interviewen van elkaar. We gaan iemand uit de 

klas interviewen en we bedenken vragen waar we nu nog niet het antwoord op weten. De kinderen 

hebben deze week vragen bedacht en vonden dit best nog lastig. Veel weten de kinderen al over 

elkaar, ze moesten nu dus ander soort vragen gaan bedenken. 

___________________________________________________________ 

De Boskabouter 

Deze week zijn we begonnen met het thema "Knuffels". We hebben het gehad over de knuffel van 
de kinderen, en welke knuffel er mee naar bed mag, want Puk heeft ook een knuffel die bij hem 
mag slapen. Verder hebben we lichaamsdelen van de knuffels benoemd, en gekeken welke 
hetzelfde waren als bij de kinderen. Adrian Drost is deze week bij ons in de groep begonnen, en 
donderdag hebben Lennard Sok én juf Nikki, onze stagiaire, afscheid genomen. Juf Nikki gaat 
volgend jaar ergens anders stagelopen. Natuurlijk hebben ze getrakteerd en een cadeautje 
gekregen. Allemaal veranderingen dus! 

 _____________________________________________________________________________________ 
 We wensen u een prettig weekend! 

 Het team 

 

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

 

 

 

 

 


