
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 18 september 2020 

Agenda 

 

23 september 
25 september  
25 september 
30 september t/m 3 oktober 
3 oktober  

Kraanwaterdag 
Techniekmiddag bovenbouw 
Verkiezing leerlingenraad 
Kinderboekenweek 
 Oud papier 

 
 

De luizenmoeders 

De luizenmoeders kunnen nog niet met hun controles beginnen. Daarom vragen wij u om dit bij uw 

eigen kind goed in de gaten te houden en wanneer u luizen aantreft, even de leerkracht in te 

lichten 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Juffendag 

We hebben vandaag de verjaardag van de juffen gevierd. Het was een feestelijke dag.  

Samen met de hele school hebben we apenkooi gedaan en het spel levend bingo. Het was een 

drukte, maar enorm gezellig. Bij de bingo moesten we allemaal gekke spullen zoeken om op de 

bingokaart te leggen. Het groepje die als eerste bingo had kreeg dan een mooie prijs. Dat was best 

lastig, maar het is gelukt! Bijna iedereen had al bijna bingo, dus kreeg ook iedereen een leuk 

prijsje. We hebben de dag afgesloten met een keuze uit twee films of vrij spelen. Voor ieder wat 

wils.   

We hopen dat iedereen een leuke dag heeft gehad. Wij hebben er in ieder geval van genoten! 
We willen iedereen bedanken voor de gezelligheid en ook voor de mooie cadeaus! 

     

 

 



   
 

   
 

   

 

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 doen  

_____________________________________________________________ 

Zieke kinderen of leerkracht   

Het kan voorkomen dat uw kind thuis moet blijven vanwege klachten m.b.t. het Coronavirus. 

In deze situatie bieden wij een taak aan via Zulu-connect, op dezelfde manier als in het voorjaar 

toen we onderwijs op afstand gaven. Deze werkwijze is bij iedereen bekend. 

Ook kan het voorkomen dat een leerkracht met klachten thuis moet blijven, tot de testuitslag 

bekend is. 

We vragen in zo’n geval altijd eerst inval, maar gezien de invalproblematiek kan het voorkomen dat 

er geen inval beschikbaar is. 

Dan zijn er twee opties: als het mogelijk is verdelen we de groep over de andere groepen of de 

leerkracht die thuis moet blijven geeft onderwijs op afstand, de kinderen blijven dan thuis. Dat 

doen we op de manier zoals die bekend is. De taak staat in Zulu-connect en de leerkracht geeft 

instructie en hulp via videobellen. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Kinderpostzegelactie 

Aanstaande woensdag begint de Kinderpostzegelactie. Net als andere jaren doen wij hieraan mee. 

Vanwege Corona zijn er vanuit de Kinderpostzegelactie oplossingen bedacht om dit toch Corona-

proof te kunnen doen: 

Ook dit jaar kunnen de kinderen van deur tot deur gaan om producten van de Kinderpostzegelactie 

te verkopen. Vanwege de geldende 1,5 meter maatregel zal dit uiteraard wel op gepaste afstand 

gebeuren. De kinderen gaan dit jaar namelijk op pad met een speciaal ontworpen verkoopbox. Hoe 

dit in zijn werk gaat leggen wij uit aan de kinderen of staat op de website van de 

Kinderpostzegelactie vermeld.  

Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis is. Dan kan 

een kind het bestelformulier achterlaten in de brievenbus en kan de bewoner alsnog bijdragen aan 

een veilig thuis voor ruim 90.000 kinderen. 

Voor meer informatie kijk op: https://scholen.kinderpostzegels.nl/zo-gaan-we-op-pad 

Mocht u het niet prettig vinden dat uw zoon of dochter meedoet aan deze actie hebben wij daar 

natuurlijk alle begrip voor.  

________________________________________________________ 

Oud papier 

In de schoolgidsbijlage stond per ongeluk een verkeerde datum voor het ophalen van het oud 

papier. De eerstvolgende keer dat er oud papier opgehaald wordt, is niet 10 oktober, maar 3 

oktober.  

_____________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 

 
Onderbouw 

Deze week hebben we in groep 1 en 2 met oranje stroken een mooie wortel gemaakt. We moesten 

de strook in verschillende lengtes knippen en daarna op de goede plaats opplakken. Verder hebben 

we met verf een mooie bloem gemaakt. 

In groep 3 hebben we deze week de letters ee, t en a geleerd. We blijven oefenen met het flitsen 

van alle letters en het lezen van de woorden. Verder hebben we met rekenen een begin gemaakt 

met de verliefde harten. Dit zijn 2 getallen die samen 10 zijn. We hebben hier ook een memoryspel 

mee gedaan.  

In het tuincentrum hebben we ook weer verder gewerkt. Deze keer hebben we zelf onze kassabon 

gemaakt. 

 



   
 

   
 

Middenbouw 
We werken hard door aan de Cito toetsen, maar gelukkig hebben we tussendoor ook tijd voor 

ontspanning. Juf Marinde verzorgde een leuke les buiten waarbij de kinderen in groepjes zo snel 

mogelijk naar de overkant moesten komen m.b.v. hoepels. Samenwerking was hierbij erg 

belangrijk! 

 

Ook hebben we buiten een rekenles gedaan. In estafette vorm moesten de kinderen proberen zoveel 

mogelijk combinaties te vinden op het gebied van splitsen (groep 4) en de tafels (groep 5).  
Met wereldoriëntatie is het onderwerp ‘Natuurspeurders’. Deze week hebben we het gehad over 

allerlei kriebelbeestjes. Welke kriebelbeestjes kennen we, wanneer is het een insect en waarom? 
Met Engels zijn we begonnen met het thema ‘de dierentuin’. We hebben de namen van 

verschillende dieren in het Engels geleerd, zoals vlinder, zeehond, haai, spin en walvis. 

 

Bovenbouw 
We hebben weer heel wat Citotoetsen afgerond deze week. Daarnaast hebben we weer een leuke 

les van Blink wereldoriëntatie gehad. Het thema is: op leven en dood. Hierbij gaan we in op wat om 

ons heen leeft. Het moet een aantal kenmerken voldoen, bijvoorbeeld ademen, kunnen 

waarnemen, reageren of eten nodig hebben en/of iets uitscheiden.  
Op donderdag hebben we alweer de eerste spreekbeurt van dit schooljaar gehad. We hadden een 

twee leerlingen die een extra spreekbeurt wilden doen en dan graag samen. Het ging over de 

dierenambulance, Aline en Sterre kwamen op dit idee doordat wij voor de zomervakantie zelf de 

dierenambulance op school hebben gehad. Goed gedaan, we hebben weer veel geleerd! 

_____________________________________________________________________________________

De Vreedzame School 

Onderbouw  

Deze week hebben we van de vreedzame school niets nieuws gedaan maar we hebben geoefend met 

elkaar opstekers geven. Het ging heel goed en sommige kinderen gaven zichzelf zelfs een opsteker! 

 

Middenbouw 
Wij hebben deze week in de klas het spel “Wie is de mol” gespeeld. Iedere dag werd er een leerling 

aangewezen als mol. Hij of zij moest zoveel mogelijk opstekers (complimenten) geven aan de 

klasgenoten. De rest van de klas moest er proberen achter te komen wie de mol was. Maar, net als 

in het echte programma, werden er ook mollenstreken uitgehaald! De andere leerlingen deden ook 

hun best om zoveel mogelijk opstekers te geven, zo werd het extra moeilijk om te raden wie de mol 

was!  

Bovenbouw 
We hebben het gehad over samenwerken. Samenwerken zien we op meerdere manieren om ons 

heen. Zo werken we in de klas samen aan opdrachten, taken die gedaan moeten worden en wordt 

het om ons heen in de wereld ook gedaan. Wanneer je samenwerkt kan het weer schelen in werk 

doordat je taken verdeeld. Ook kun je voordeel hebben van elkaars talenten. Samenwerken blijkt 

veel voordelen te hebben.  

______________________________________________________________________________________ 

 

 



   
 

   
 

Even een berichtje van mij (juf Olivia) 

Allereerst wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de mooie tekeningen en lieve kaartjes. Ik 

vind het erg leuk om op die manier iets van jullie te horen. Met mij gaat het goed. Ik geniet van het 

mooie weer en wandel heel veel. Helaas is het voor mij nu nog niet verstandig om naar school te 

komen en jullie allemaal weer te zien. Tot die tijd houden de juffen mij goed op de hoogte hoe het 

met jullie gaat. Dat vind ik erg fijn, want ik mis jullie gezelligheid heel erg. Nogmaals bedankt voor 

alle post en blijf allemaal goed je best doen op school! 

_________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter 
 
Deze week hebben we het gehad over schoenen (en laarzen, en klompen, etc.). We hebben alle 
verschillende sluitingen bekeken, zoals veters, klittenband, een rits of een gesp. Daarna mochten 
de kinderen van alles passen en proberen zelf de sluiting open of dicht te doen (moeilijk!). Ze 
liepen toch het liefst op laarzen of klompen... 
Volgende week is de laatste week van dit thema (Wat heb jij aan vandaag?). 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 


