
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 21 januari 2022 

Agenda 

26 januari – 5 februari 

5 februari 

9 februari  

Nationale voorleesdagen 

Oud papier 

Studiedag – leerlingen zijn vrij 

 

Schoolfruit    
 
Iedere week krijgen de kinderen van woensdag t/m vrijdag schoolfruit aangeboden. Ze hoeven deze 
dagen dus zelf geen fruit mee te nemen. Iedere week zullen we in de nieuwsbrief vermelden wat er 
op het menu staat. 
 
Voor volgende week is dat: 
woensdag: wortel 
donderdag: meloen 
vrijdag: appel 

____________________________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 

Deze week hebben de kinderen allemaal een cactus mogen maken van klei. We hebben eerst 
bekeken waar we deze cactussen allemaal kunnen vinden op de wereld. We hebben bekeken welke 
soorten cactussen er allemaal zijn. Deze cactus gaan we straks in een woestijnlandschap zetten. 
Volgende week gaan we dit landschap maken. De kinderen hebben er nu al zin in! 
De kinderen hebben allemaal goed hun best gedaan in de Cito-boekjes. Kanjers! Volgende week gaan 
we ermee verder. Vandaag hebben we in de gymzaal het spel 10 tellen in de rimboe gespeeld, net als 
later de midden- en bovenbouw. Het was leuk en extra spannend, want we lieten de lampen uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Juf Kimberley was vandaag voor het laatst, ze heeft haar opleiding afgerond. We gaan haar zeker 
missen met elkaar.  

     
 

 

Middenbouw 
Deze week hebben we hard gewerkt aan de Citotoetsen. Een hele klus, maar iedereen deed heel 

goed zijn/haar best! 
Verder werken we in de klas over het thema ‘Wow, de wereld". In tweetallen hebben de kinderen 

een land uitgekozen en daar informatie over opgezocht. Ze proberen er samen achter te komen wat 

de hoofdstad van het door hun gekozen land is, hoe de vlag eruitziet en welk eten er gegeten 

wordt. 

 

Ook hebben we deze week op de ukulele gespeeld. We hebben geleerd hoe we de ukulele moeten 

vasthouden en hoe je erop moet spelen. De kinderen mochten eerst zelf proberen en daarna hebben 

we met verschillende liedjes meegespeeld. Het klonk prachtig! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Bovenbouw 
We zijn deze week weer verder gegaan met ons thema “Wow de wereld".  We hebben geleerd over 

het leven van Dzjengis Khan. We hoorden hoe hij in een recordtempo de grootste veroveraar uit de 

tijd van steden en staten werd.  
We hebben deze week voor zowel taal al rekenen een toets gemaakt. 
We zijn deze week ook begonnen met het ontwerpen en maken van een achtbaan. De kinderen 

gingen in tweetallen goed aan de slag. Er is bij bijna iedereen al een start gemaakt met de 

achtbaan. 
We merken dat de kinderen steeds vaker een mondkapje vergeten. Wilt u erop toezien dat uw kind 

een mondkapje mee neemt naar school. Alvast bedankt! 

          

            

 
_______________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School 

 
Onderbouw 
Aap en Tijger hebben de kinderen verteld dat ze ruzie hebben gemaakt om de schommel. Dat kwam 

doordat Aap op de schommel wilde, maar dat vroeg hij helemaal niet netjes! Hij dacht Tijger op 

een lelijke manier eraf te kunnen sturen, maar dat wilde Aap niet. Samen hebben we nette 

manieren van vragen bedacht. En dat konden de kinderen van groep 1, 2 en 3 prima! Als je iets heel 

graag wilt, dan helpt het om dat op een aardige manier te vragen. 

 



   
 

   
 

Middenbouw 
Tijdens de 2e les van dit blok hebben we besproken wat een misverstand is. Ook al luister je wel 

naar elkaar, soms begrijp je elkaar verkeerd. Om te voorkomen dat je een conflict krijgt, is het 

verstandig om een misverstand recht te zetten. 

Bovenbouw 
We hebben deze week weer heerlijk mogen debatteren met elkaar. De kinderen vinden dit heel 

leuk en het is mooi om te zien dat iedereen aandachtig naar elkaar kan luisteren en dat we elkaars 

mening respecteren. De kinderen hadden nu als opdracht dat ze moesten gaan staan als ze een 

reactie wilden geven en dit ging heel goed. Door deze regel wist iedereen goed wanneer ze iets 

mochten zeggen. We hadden o.a. de stelling: “Kinderen mogen zelf bepalen wat ze gaan eten". 

Mooi om te zien hoe kinderen hier zelf een mening over hebben en vooral welke argumenten ze 

hebben om de stelling kracht te geven. 

 
____________________________________________________________________________________ 

De boskabouter 
Deze week zijn we begonnen met het thema "Regen". Ter introductie hebben we het verhaal 

gehoord van een meisje dat allemaal nieuwe spullen had gekregen voor als het regent (jas, 

regenhoed, laarsjes), maar ze kan het niet dragen, want de zon schijnt. Haar vader maakt dan zelf 

regen voor haar, onder de douche!  Dat vonden de peuters heel grappig. Ze hebben zelf onder de 

paraplu gelopen en donderdag hebben we zelf regen gemaakt, met een plantenspuit. Erg leuk! 

_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 

 

 

 


