
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 23 september 2022 

Agenda 

27 september 
28 september t/m 5 oktober 
30 september 
30 september 
 
 4 oktober 
 5 okt. t/m 16 oktober 
15 oktober 
17 t/m 21 oktober 

Inloopavond: 19:00 tot 19:30 uur 
Kinderpostzegels 
Juffendag 
Techniekmiddag groep 7/8: 12:30 tot +/- 14:00 uur 
 
Dierendag 
Kinderboekenweek 
Oud papier 
Herfstvakantie 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Tijd inloopavond 

In de vorige nieuwsbrief stond de tijd van de inloop verkeerd. De inloopavond vindt plaats van 
19:00–19:30 uur. In deze tijd bent u van harte welkom met uw kind(eren) de klassen te bezoeken. 

_____________________________________________________________ 
Juffendag 

Vrijdag 30 september vieren wij juffendag. Er wordt gezorgd voor leuke activiteiten gedurende de 
dag om de verjaardagen van de juffen te vieren. We willen 's ochtends een activiteit in de gymzaal 
doen dus de gymkleding en gymschoenen moeten wel mee.  
 
De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te nemen, wel moeten ze hun lunch meenemen. 
Daarnaast mogen de kinderen op deze feestelijke dag ook verkleed op school komen! 
_____________________________________________________________________________________ 

Leerlingenraad 

Het is nog niet gelukt om de deelnemers een poster te laten maken. Dit was toch wat lastig. Wij 
hebben de kinderen die graag mee willen doen aan de verkiezing een poster meegegeven. De 
verkiezing is daarom uitgesteld naar volgende week.  

 

 

 

 



   
 

   
 

Kinderpostzegels  

Van 28 september tot en met 5 oktober kunnen de kinderen weer meedoen met de 
Kinderpostzegelactie.  

Ieder kind met een vrij hoofd naar school  

Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben 
bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit 
zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd. Samen 
met jou geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of een 
speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen. 

Zo werkt de Kinderpostzegelactie! 

Je kind krijgt op woensdag 28 september een verkoopmap, met daarin alles wat hij of zij nodig 
heeft om te verkopen. De leerkracht bespreekt met de kinderen wat de bedoeling is. 
Kopers kunnen bij je kind bestellen via de persoonlijke QR-code op zijn of haar verkoopmap. De 
koper scant de code met zijn eigen telefoon. Eventueel mag ook een papieren bestelformulier 
ingevuld worden. Je kind levert die na de actie in bij de leerkracht. 

• Betalen werkt vervolgens digitaal of via een machtiging. Je kind gaat dus niet met geld over 
straat.  

• De bestellingen versturen we per post. Je kind hoeft die niet rond te brengen. 

• Familie of vrienden ver weg? Deel samen met je kind het persoonljike verkooplinkje bij Mijn 
Actie via een e-mail of appje (beschikbaar vanaf woensdag 28 september). Zo kunnen 
mensen ook digitaal bij je kind bestellen.  

• De kinderen spelen als beloning ook online game Power Jumper (alleen beschikbaar tussen 
09.00 en 21.00 uur). Daarmee maken ze met hun groep kans op een schoolreis naar NEMO 
Science Museum. 

Tip! Kijk eens met je kind mee op de Mijn Actie-pagina. 

_____________________________________________________________ 

Even voorstellen...... 

Hallo allemaal,  
Even voorstellen…  
Mijn naam is Dewi Nijstad, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Hoogeveen. 
Dit jaar loop ik stage in groep 4-5-6 elke dinsdag.  
Ook kom ik 2x een hele week.  
Ik doe de Pabo en ben 2e jaars student op de Hanze in Groningen.  
Mijn hobby’s zijn: voetballen, nagellakken en ook vind ik het leuk om met vriendinnen af te 
spreken.  
 
Ik heb erg veel zin in de stage!  
 
Groeten,  
Dewi 
_____________________________________________________________________________________ 

Dierendag 

Vorig jaar mochten de kinderen hun dier aan de andere kinderen en aanwezige ouders showen. Dit 
was toen zo'n succes, dat we het dit jaar graag weer willen organiseren. Van 8:30 uur tot 9:00 uur 
verzamelen we buiten, naast het lokaal van de bovenbouw. Iedereen mag dan rustig langs de 
verschillende dieren lopen. Om 9:00 gaan wij naar binnen, de dieren mogen dan met de ouders 
weer mee naar huis. De kinderen mogen aan hun leerkracht laten weten of ze een dier meebrengen. 
We zijn benieuwd welke dieren we dit jaar kunnen bewonderen! 
 

https://scholen.kinderpostzegels.nl/kids/dashboard/1-kids-login
https://scholen.kinderpostzegels.nl/kids/dashboard/1-kids-login
https://scholen.kinderpostzegels.nl/kids/dashboard/1-kids-login


   
 

   
 

 

Schoolfruit 

Iedere week krijgen de kinderen van woensdag t/m vrijdag weer schoolfruit aangeboden. Ze hoeven 
deze dagen dus zelf geen fruit mee te nemen. Als ze één van de fruitsoorten niet lusten dan willen 
we u vragen om ander fruit mee te geven.  
Iedere week zullen we in de nieuwsbrief vermelden wat er op het menu staat 
 
Voor volgende week is dat: 
woensdag: pruim 
donderdag: meloen 
vrijdag: appel 

_____________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
We hebben weer een fijne week gehad met elkaar. We hebben allemaal een vuilniswagen gevouwen 
van 16 vierkantjes. Voor sommige kinderen was dit nieuw, voor anderen een herhaling. De kinderen 
van groep 3 hebben weer nieuwe letters geleerd. Met die letters worden er woorden getempeld, 
geschreven en gelegd. Ondertussen heeft groep 3 het turven nu onder de knie. Misschien willen ze 
het thuis voordoen. Hoe turf je bv 12? De kinderen van groep 1 en 2 hebben genoten van het 
vertelkastje. Voor de kinderen een nieuwe manier om een prentenboek aangeboden te krijgen. 
Wanneer u op de inloopavond komt aanstaande dinsdag zijn er ook weer mooie kunstwerken te 
bewonderen die de kinderen hebben gemaakt o.l.v. de Scala juf. 

     

         

Middenbouw 
De rekenlessen deze week stonden in het teken van klokkijken en tafels oefenen. Groep 5 en 6 
heeft een herhaling gehad van de digitale klokken. Dit is soms nog best lastig! Daarom hebben we 
hier ook in spelvorm extra mee geoefend.  
 

                  



   
 

   
 

 
Tijdens de lessen van Blink hebben we een kriebelbeestje verder onderzocht. De kinderen mochten 
allemaal een beestje uitkiezen en deze natekenen. Vervolgens hebben we een portret van dit dier 
gemaakt: welke onderdelen heeft het dier allemaal?  
 
Donderdag en vrijdag middag hebben we in groep 4 en 5 gewerkt aan ons eigen prentenboek. De 
hoofdpersoon in dit boek is een zelfgekozen insect. De leerlingen schrijven het zelf het verhaal en 
daar worden verschillende tekeningen bijgemaakt. Als de prentenboeken klaar zijn dan kunnen deze 
aan de andere kinderen worden voorgelezen.  
     

      
Bovenbouw 
Afgelopen week zijn we begonnen met groep het uit elkaar halen van de apparaten die mee naar 
school zijn genomen. Wat leuk dat er zoveel verschillende soorten apparaten meegenomen zijn. De 
kinderen gaan op zoek naar bruikbare onderdelen in de apparaten, om hier een mooi kunstwerk van 
te maken. Tijdens de afsluiting van Talentenuur zullen we deze werkstukken ook tentoonstellen. 

         
 

       
 
 
Oproep 
We gaan het in één van de komende lessen van Wereldoriëntatie hebben over duurzame materialen. 
Dit doen we door de duurzaamheid van tasjes van verschillende materialen te onderzoeken. Wilt u 
dit meegeven aan uw zoon of dochter? 

Volgende week maken we een creatieve opdracht over duurzaamheid. Hiervoor wil ik u vragen om 
lege drinkpakken en lege kleine plastic flesjes mee te geven. 

 
Techniekmiddag 
Volgende week vrijdag hebben de kinderen 's middags techniekmiddag. Het is op het Harm Smeenge 
van 12:30 tot 14:00 uur. De kinderen kunnen iets later terug zijn dan 14:00 uur.  
Wij zijn nog op zoek naar ouders die kunnen rijden en helpen tijdens de les. Wilt u dit doorgeven 
aan één van de leerkrachten van groep 7/8? 
______________________________________________________________________________________       



   
 

   
 

 
De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
We hebben de regels die we hebben opgesteld meerdere keren herhaald. Ook hebben we 
doorgenomen hoe we elkaar op iets aanspreken. Dit hebben we uitgespeeld met verschillende 
voorbeelden. 

Middenbouw 
Deze week lag bij ons in de groep de nadruk op het werken in een rustige leeromgeving. Nu we 
weer een beetje gewend zijn op school, is het prettig dat er voldoende rust in de groep om rustig 
en geconcentreerd te werken. We hebben besproken hoe we hiervoor kunnen zorgen met elkaar en 
wanneer dit goed gaat, kunnen de kinderen, individueel of als groep, punten verdienen met 
ClassDojo. 

Bovenbouw 
We hebben het deze week gehad over respect hebben voor elkaar. Iedereen heeft ergens een 
mening over. Ben je het er niet mee eens, dan is dat niet erg. We gaan hier dan respectvol mee om. 
We hebben daarna een aantal stellingen behandeld. Ben je het er mee eens, dan sta je aan ene 
kant van de klas, ben je het er niet mee eens dat sta aan de andere kant van de klas. Er werd 
gevraagd waarom je ergens stond en er werd geluisterd naar elkaars mening. Fijn om te zien dat er 
respect was voor elkaars mening. Dit zorgt voor een fijne sfeer in de groep. 

_____________________________________________________________ 

De Boskabouter 

Deze week zijn we opnieuw bezig geweest met opruimen. De kinderen mochten uit een bak met 
speelgoed iets kiezen om op te ruimen. Op dat moment kunnen ze het allemaal. Als we later met 
zijn allen gaan opruimen blijkt dat toch weer wat moeilijker te zijn... 

Verder hebben we geoefend met de voorzetsels. Ze mochten allemaal een prop papier verstoppen 
en moesten dan vertellen waar ze hem hadden neergelegd. Dus niet wijzen, en "daar" zeggen, maar 
"onder/op/achter/in" de kast/tafel/stoel etc. Soms duurde het even, maar uiteindelijk lukte dat 
goed. En natuurlijk was er ook weer tijd voor spelen, knutselen en puzzelen. 

 _____________________________________________________________________________________ 
 We wensen u een prettig weekend! 

 Het team 

 

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

 

 


