
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 19 februari 2021 

Agenda 

 

20 februari  
22 februari – 26 februari 
16 maart 

Oud papier  
Voorjaarsvakantie 
Studiedag: kinderen zijn vrij 

__________________________________________________________________________________

Oud papier 

Het oud papier wordt gelukkig toch a.s. zaterdag 20 februari gewoon opgehaald.  
Deze keer staan fam. Vd Weide (met kar), fam. Westerhof, fam. Eising en fam. H. Kreeft 

ingeroosterd. 

De volgende keer dat het oud papier wordt opgehaald, is 10 april. Dan staan de fam. Giethoorn 
(met kar), fam. Kiestra, fam. Eising en fam. Lovers ingedeeld.  
_____________________________________________________________________________________ 

Sportmiddag HZVV  
 
Voetbalvereniging HZVV organiseert vanaf woensdag 3 maart op de woensdagmiddag sportmiddagen 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Op de flyer achteraan de nieuwsbrief staat meer informatie. 
_____________________________________________________________________________________ 

Schoolfruit 

 
Het weekmenu voor na de vakantie is nog niet bekend.  
_____________________________________________________________________________________ 

Cito's en rapporten 

 
In de weken na de vakantie beginnen wij met de Cito toetsen. Daarna zult u een uitnodiging 
ontvangen voor de rapportgesprekken. Deze zullen nog wel telefonisch of door middel van 
videobellen plaatsvinden. Voor de kinderen van groep 8 zullen we dan de inschrijving voor het 
voortgezet onderwijs doorspreken.  
 
Wilt u na de vakantie de rapporten en Talentenmappen meegeven? 

_____________________________________________________________ 
 
 
 



   
 

   
 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Deze week hebben we weer heerlijk met elkaar kunnen spelen en werken. Groep 3 heeft weer 
geoefend met het schrijven van de cijfers. Vooral het cijfer 8 vonden de kinderen lastig. Met taal en 
lezen hebben we vooral veel geoefend met lezen. De kinderen beheersen alle letters vaak wel goed, 
maar vinden het lastig om vlot door te lezen. We zouden het fijn vinden als de kinderen in de 
vakantie thuis ook blijven doorlezen. 
Vrijdag hebben we een aantal oudhollandse spelletjes gespeeld. Het was heerlijk weer, dus dit kon 
fijn buiten. De kinderen hebben ervan genoten. 

   

              
 
 

Middenbouw 
Afgelopen week hebben we weer hard gewerkt, gezellige momenten gehad en veel geleerd! 
Groep 4 heeft met rekenen geleerd dat je bij tafelsommen heel handig gebruik kunt maken van 

halveren. Als je weet dat 10x8=80, dan weet je dat de helft, dus 5x8, 40 is. Ook hebben we de 

tafels van 2 en 5 nog weer geoefend. Het is heel belangrijk om de tafels vaak te herhalen, op die 

manier wordt het geautomatiseerd. Wilt u thuis ook af en toe eens oefenen met de tafels?  
Groep 5 is met rekenen verdergegaan met deelsommen. Ook hierbij zijn de tafels belangrijk, deze 

gebruiken we namelijk als hulpsommen bij het delen. 
Met Engels hebben we woorden behandeld die over de winter gaan. De kinderen herkenden ze nog 

van het thuis werken, top! Met muziek hebben we winter-muziek van Vivaldi beluisterd. We hebben 

op vrijdag een gezellige spelletjesmiddag gehad en de verjaardag van Jacey gevierd.  

  

           

 

 

 



   
 

   
 

Bovenbouw 
We hebben weer een goede week gehad met elkaar. Tijdens de les van Blink wereld hebben we het 

gehad over communicatie tussen dieren. Communiceren ze? Hoe communiceren ze dan? En zullen 

wij ooit gaan begrijpend hoe en wat ze communiceren? 

We hebben een begrijpend lezen les gehad over het schrijven van een brief. We hebben besproken 

wat de afspraken zijn voor het schrijven van een formele brief.  

Groep 6 heeft tijdens rekenen gewerkt met het metrieke stelsel. Hoeveel meter past in een 

kilometer? Hoeveel centimeter past in een meter? Groep 7 heeft het gehad over cirkeldiagrammen, 

ze moesten uitrekenen hoeveel procent van bijvoorbeeld de kinderen op voetbal zitten. Groep 8 

heeft geoefend met het uitrekenen van de inhoud van een kubus en nog moeilijkere vormen. Ook 

hebben ze een oefening gedaan waarbij ze diepte moesten tekenen. 

Tijdens de creatieve les hebben de kinderen gewerkt met het mengen van kleuren en hierbij 

werken van licht naar donker. Ze zijn allemaal goed gelukt! 

We hebben weer een leuk voorleesboek en de klas geniet van de voorleesmomenten, het liefst 

hebben ze dat juf niet stopt met voorlezen. 

Het was fijn dat we weer twee goede weken met zijn allen in de klas hebben gehad. Nu genieten 

van een welverdiende vakantie allemaal!      

 

_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School   
 

Onderbouw  

Deze week hebben de kinderen heerlijk met elkaar gespeeld. Bij ClassDojo zijn veel punten 

verdient. De kinderen willen als we met heel de klas 300 punten hebben, een speurtocht doen met 

de hele klas. Dit is dan dus de beloning. We hebben nu al meer dan 200 punten, dus na de vakantie 

gaat dit vast snel lukken.  We hebben vooral gelet op het samen spelen. We hebben besproken hoe 

je met elkaar afspraken maakt over wat je bijvoorbeeld wilt bouwen. Het is handig om van tevoren 

een plan te hebben. 

   
Middenbouw 
Wij hebben het deze week gehad over 'buitensluiten'. We hebben het er in de klas gehad over hoe je 

je voelt als je niet mee mag doen. Iedereen was het erover eens dat dat niet leuk is, dat je je dan 

alleen/verdrietig/boos of eenzaam kunt voelen. Toch waren we het er ook over eens dat je ook wel 

eens met z'n tweeën mag spelen als je dat wilt, maar dat we er samen voor moeten zorgen dat 

niemand zich buitengesloten voelt.  

 



   
 

   
 

Bovenbouw 
De les van deze week gingen over omgaan met het gevoel boos zijn. We hebben besproken wat voor 

iedereen een trigger kan zijn. Eerst hebben we besproken wat het een trigger inhoudt. Het kan voor 

iedereen anders zijn, de één wordt sneller boos dan de ander.  
Wanneer je boos bent op iemand anders, is het belangrijk om gebruik te maken van een ‘ik’ 

boodschap. Op die manier kun je aangeven waar jij last van hebt zonder de andere ‘aan te vallen’. 

Zo komt jouw boodschap beter aan bij de ander en zul je eerder wat bereiken bij de ander. 

Natuurlijk is dit lastig om het op die manier uit te praten als je erg boos bent, dan is het de kunst 

om daar op jouw manier een oplossing voor te bedenken. 

_____________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter 

Deze week hebben we het thema "Knuffels " afgesloten. We hebben het gehad over ruzie maken en 
het weer goed maken, en dat je niet mag slaan, maar dat je het kunt zeggen als je boos bent. En 
dat je het kunt vragen als je iets wilt.  We zijn druk geweest met verven en kleien, en we hebben 
een verstopspel gedaan met de knuffel van Puk. Dat vonden de kinderen erg leuk, vooral het zelf 
verstoppen. Na de vakantie beginnen we met het thema "Eet smakelijk ". Hopelijk met de voltallige 
groep, want dat hebben we de afgelopen weken nog niet gehad! 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 

  



   
 

   
 

 


