
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 17 september 2021 

Agenda 

21 september 
22 september 
1 oktober 
5 oktober 
6 t/m 17 oktober 
9 oktober 
15 oktober 

Prinsjesdag 
Nationale Kraanwaterdag 
Verkiezing leerlingenraad 
Studiedag: leerlingen zijn vrij 
Kinderboekenweek 
Oud papier 
Techniekmiddag groep 7 en 8 

__________________________________________________________________________________ 

Quarantaine klas 

Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas aangemerkt als 

nauw contact. Daardoor hoeft niet de hele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg 

met de GGD. De GGD besluit op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal 

leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat. Bij één of meer besmettingen op onze 

school nemen wij altijd contact op met de onderwijsafdeling van de GGD en volgen hun advies. 

__________________________________________________________________________________ 

Juffendag 
 
We hebben vandaag een zeer geslaagde dag gehad. Onze verjaardagen zijn goed gevierd. Bedankt 
voor de leuke cadeautjes! 
 
De dag begon in de eigen klassen. Daar hebben de juffen de cadeautjes gekregen en uitgepakt. 
Daarna zijn we met alle kinderen naar de gymzaal gegaan voor apenkooi.  
Na apenkooi was het tijd voor een lekkere traktatie van de juffen en buitenspelen. We hebben 
vervolgens met zijn allen nog het spel levend Stratego in het bos naast school gespeeld. Na het spel 
was het alweer tijd voor de volgende pauze. De rest van de dag hebben we met de groepen leuke 
dingen in de eigen klas gedaan.  
 



   
 

   
 

               

       

   
_____________________________________________________________________________________ 

Prinsjesdag 
 
Aanstaande dinsdag is het alweer de derde dinsdag van september, oftewel; Prinsjesdag. Ook wel 
hoedjesdag genoemd. We zullen hier op school aandacht aan besteden. De kinderen mogen deze 
dag een mooie hoed op voor de wedstrijd: de mooiste hoed van obs Tiendeveen. 

_____________________________________________________________ 
 

 

 



   
 

   
 

Leerlingenraad  

 
Er komt dit schooljaar weer een nieuwe leerlingenraad. De kinderen mogen stemmen op de 
beschikbare kandidaten uit groep 5 t/m 8. Vrijdag 1 oktober is de verkiezing. De kandidaten kunnen 
vanaf maandag hun verkiezingsposter in school ophangen. Op deze poster promoten zij zichzelf en 
met name waarom er op hen gestemd moet worden.  
 
Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich 
daar ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren om de betrokkenheid te vergroten is met 
een leerlingenraad. De leerlingenraad van OBS Tiendeveen bestaat uit vier leerlingen die alle 
kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen 5, 6, 
7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Kinderen uit lagere groepen kunnen 
niet verkozen worden. Tijdens de vergaderingen is er een leerkracht aanwezig die een coachende 
rol heeft. Er is in school een ideeën bus voor alle leerlingen van school. Hierin mogen zij hun ideeën 
doen. De leerlingenraad bespreekt dit tijdens de vergaderingen.  
Het is de bedoeling dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen 
belangen te behartigen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het 
algemeen belang. 

_____________________________________________________________ 

 
Nationale Kraanwaterdag 
 
Woensdag 22 september 2021 doen wij mee aan de Nationale Kraanwaterdag. 
Voldoende water drinken draagt bij aan een gezonde levensstijl. Nergens ter wereld is de kwaliteit 
van het drinkwater zo hoog als in Nederland. Om kinderen hiervan bewust te maken en ze te 
vertellen waarom kraanwater drinken een gezonde en duurzame keuze is, organiseren de tien 
Nederlandse drinkwaterbedrijven (Brabant Water, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf 
Groningen, Waternet, WMD en WML) gezamenlijk Nationale Kraanwaterdag.  
 
Wij zullen in alle groepen een les hierover geven. Dit jaar staat het drinken van kraanwater en 
bewegen centraal.  
__________________________________________________________________________________ 
 

Voorstellen 

 
Mijn naam is Kimberley van Es en ik ben de komende tijd op donderdag en vrijdag in groep 1, 2 en 
3. Ik zit in de 2e klas van het Alfa Collega Zorg en Welzijn. Ik ben 20 jaar en woon in Tiendeveen. Ik 
heb er erg veel zin in en heb de afgelopen dagen al genoten van de kinderen. 
 
Mijn naam is Mariëlle Lensen en u zal mij dit schooljaar elke dinsdag zien op deze basisschool. Ik 
ben eerstejaars student op het alfa college in Hoogeveen waar ik de opleiding onderwijsassistent 
volg. Ik ben 16 jaar en woon met mijn ouders, zusje en hond Chloë in Tiendeveen. Ik heb erg veel 
zin in mijn stage en hoop een leuke tijd tegemoet te gaan! 

_____________________________________________________________ 
 
  



   
 

   
 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Deze week hebben we pleisterpoppetjes gemaakt. Verder hebben taalactiviteiten op de leeszolder 
gedaan. We hebben buiten schrijfpatronen geoefend. 
Yosephine is nu ook 4 jaar en is dus alle dagen bij ons in de groep. Gezellig hoor!  
We hebben deze week geoefend met de getalrij t/m 12. 
Groep 3 heeft deze week de letters "oo” en "m” geleerd. We hebben een letterspel gedaan met 
vliegenmeppers. Iemand noemt een letter en we meppen dan allemaal op de letter die op tafel ligt. 
Verder hebben we met rekenen geoefend met de telrij t/m 20. We hebben ook nog gekeken naar de 
buurgetallen. Veel van deze oefeningen doen we buiten. 
Donderdag hebben we een vlag gemaakt die we vrijdag hebben gebruikt tijdens de juffendag. Eerst 
hebben we een verstopspel gedaan in het bos. Daarna hebben we de vlag op het plein een paar keer 
verstopt. 

    
 

     
         
 

 

Middenbouw 
Ook deze week kregen we maandag weer een dansles van juf Marion van Scala. We hebben weer 

verschillende oefeningen gedaan en een nieuw stukje bij het dansje aangeleerd.  

Groep 4 heeft met rekenen geleerd hoe je een optelsom over het 10-tal moet maken. We hebben 

geleerd dat we eerst moeten aanvullen tot de 10 en vervolgens de rest erbij optellen. De splitsingen 

tot 10 zijn daarom erg belangrijk om te kennen. Groep 5 oefent verder met het automatiseren van 

de tafels. We willen u vragen om thuis ook de tafels te blijven oefenen. Onze lessen spelling 

stonden deze week in het teken van herhaling van alle geleerde categorieën. Ook hebben we onze 

eerste taaltoets achter de rug. Best spannend! Gelukkig las de juf de vragen voor en konden we zo 

goed nadenken over de goede antwoorden. Donderdagmiddag hebben we tijdens handvaardigheid 

een gezamenlijke vlag gemaakt... waarvoor zou dat toch zijn? 
Op vrijdag hebben we juffendag gevierd! Met alle kinderen van de school hebben we in de ochtend 

in de gymzaal apenkooi gedaan. Daarna hebben we een lekkere versnapering met een beker ranja 

gehad, om vervolgens in het bos Levend Stratego te spelen. Wat kwam de vlag handig van pas! Na 

een potje oefenen kregen we het steeds beter door. In de middag hebben een leuke film gekeken 

onder het genot van een lekker snoepje. 
Nog meer heugelijk nieuws: we hebben 300 punten gehaald op ClassDojo! Dit betekent dat we met 

de hele klas een beloning hebben verdiend, namelijk pizza eten. 



   
 

   
 

 
         

Bovenbouw 
Afgelopen week zijn we begonnen in een nieuw blok van rekenen. Groep 6 heeft geoefend met het 

maken van min, plus en keersommen in de honderd- en duizendtallen. Deze moesten ze maken door 

een kleine som te gebruiken, zoals ze dat noemen. Bijvoorbeeld: 1700- 1500. Bij deze som kun je de 

kleine som: 17-15 als steun gebruiken.  
Groep 7 heeft veel geoefend met het uitrekenen van grote deel- en keersommen. Het is soms lastig, 

maar ze krijgen het al aardig goed door. Groep 8 had het niet makkelijk met het delen van 

kommagetallen. Ze hebben geleerd dat je eerst een schatting maakt door de getallen af te ronden 

op zo'n manier dat je er een goede deelsom van kunt maken. Dan rekenen ze de som uit zonder 

kommagetallen om vervolgens de schatting te gebruiken bij het terugplaatsen van de komma.  
 
De kinderen krijgen volgende week huiswerk mee voor de eerste Topotoets van dit schooljaar. Voor 

groep 6 is dit de eerste keer. Het is de bedoeling dat zij de kaarten thuis leren. De toets is op 

donderdag 2 oktober. Naast het leren van de kaart die ze meekrijgen is het de bedoeling dat ze 

oefenen op Topomaster. Dit kan onder schooltijd, maar mag thuis extra geoefend worden. Ze doen 

dit via het programma Blink. Via hun Zulu account kunnen de leerlingen hierop komen.  
In de toets worden punten op de kaart gevraagd en toepassingsvragen gevraagd. Ze maken de toets 

via het programma Blink Topmaster.                               
_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School 

 
Onderbouw 
We hebben gekeken naar welke taken er zijn op het gebied van opruimen.  
-Mag je na een tijdje iets anders kiezen tijdens de werkles? Ja, maar eerst ruim je je spullen op. 
-Waar laat je iets wat mee naar huis moet of waar leg je je werk te drogen? 
-Hoe maak je je kwastje schoon? 
-Waar laat je iets, waar je een volgende keer mee verder wil? 
-Voordat we naar huis gaan zorgen we er met z'n allen voor dat de klas netjes is. Een opgeruimde 

klas ziet er netjes uit! 

 

Middenbouw 
Deze week hebben we het vooral gehad over stil en zelfstandig werken. We merken dat het prettig 

is als het rustig is in de klas, je kunt je dan beter concentreren. En ook al is het heel gezellig om 

samen te werken, het is ook belangrijk om zelfstandig opdrachten te maken. Hier hebben we mee 

geoefend en dat gaat al heel goed! 

 

 



   
 

   
 

Bovenbouw 
Deze week hebben een activiteit gedaan over het respecteren van verschillen van mening. We 

deden een spel met stellingen. De kinderen mochten aangeven of ze het eens waren met de stelling 

of niet, of dat ze er geen mening over hadden. Ze moesten dan bij dat bordje in de klas gaan staan. 

Bijvoorbeeld bij de stelling “Jongens zijn beter in gym” waren verschillende meningen. De kinderen 

konden aangeven waarom ze het eens of oneens waren met deze stelling. Er werd goed naar elkaars 

mening geluisterd en iedereen respecteerde elkaar. Er waren zelfs kinderen die nadat ze een uitleg 

hadden gehoord, ineens bij een ander bordje gingen staan. 
_____________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter  
 
De peuters zijn deze week bezig geweest met hun schaduw en dat je je schaduw goed kunt zien als 

je bijvoorbeeld zwaait of springt. Helaas wilde de zon niet erg meewerken op de tijden dat we 

buiten waren, dus dit gaan we nog wel eens herhalen. En ze hebben het verschil geproefd tussen 

warm en koud water. Sommige kinderen wilden zelfs liever warm water in hun beker, want dat 

vonden ze lekkerder dan koud water. 

Deze week is Fien Okken bij ons begonnen, en ze doet al heel goed mee! Daarmee blijft de groep op 

8 kinderen, dus we zitten nog steeds vol. 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 


