
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 24 september 2021 

Agenda 

4 oktober 
5 oktober 
6 t/m 17 oktober 
9 oktober 
15 oktober 

Dierendag: dierententoonstelling  
Studiedag: leerlingen zijn vrij 
Kinderboekenweek 
Oud papier 
Techniekmiddag groep 7 en 8 

__________________________________________________________________________________ 

Ouders in school 

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen komt met ingang van 25 
september te vervallen. Hierdoor kunnen we vanaf volgende week ouders/ verzorgers weer toelaten 
in de school, bijvoorbeeld voor een gesprek met de leerkracht, een vergadering of een ouderavond. 
Wat betreft contact met ouders gaan we weer terug naar de oude situatie. Mocht u of een familielid 
de 1,5 meter willen handhaven, dan houden we daar rekening mee.  
_____________________________________________________________________________________ 

Spelerwijs 
 
Een tijdje geleden heeft iedereen een enquête ingevuld over de behoefte aan een KDV of BSO. Een 
aantal van u heeft aangegeven dat BSO wenselijk is. Wanneer er minimaal 5 kinderen op een dag 
aangemeld zijn, kunnen we die dag VSO en/of BSO aanbieden. U heeft hierover een mail ontvangen 
met het aanmeldformulier. Opgeven is nu mogelijk en bindend. Dan wordt er gekeken of er 
voldoende opgave is zodat de BSO/VSO gestart kan worden.  

 __________________________________________________________________________________ 
 

Kinderboekenweek 

Van 6 oktober tot en met 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek! Van astronaut tot dokter 
en van zangeres tot YouTuber; deze keer staat de Kinderboekenweek in het teken van dromen over 
later. Worden wat je wil is het thema. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over 
beroepen te fantaseren.  
Wij doen weer mee aan de Kinderboekenweek. We hebben ons schoolthema aan laten sluiten bij het 
thema van de Kinderboekenweek dus we waren al aan het werk binnen dit thema. Tijdens de week 
van 6 t/m 17 oktober besteden we ook extra aandacht aan het lezen en hebben we allerlei 
activiteiten rondom het thema beroepen.  

 
 
 
 
 



   
 

   
 

Oproep: 
We willen u graag weer meer betrekken bij activiteiten van school, vooral nu er weer meer mogelijk 
is. We zien deze week als de prefecte gelegenheid hiervoor. We zijn op zoek naar ouders die in 
deze periode op een afgesproken moment in (één van de) klassen wil komen om te vertellen over 
hun beroep. En eventueel kunnen de kinderen er nog vragen over stellen. Als dit u leuk lijkt kunt u 
zich opgeven bij één van de leerkrachten.  

_____________________________________________________________ 

 
Dierendag 

 
Maandag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen op deze dag 's ochtends op het schoolplein 
hun dier laten zien/ tentoonstellen aan de andere kinderen en de leerkrachten. Dit kan van 8:30 tot 
9:00 uur. We zouden graag van tevoren weten welke kinderen hun dier laten zien en wat voor dier 
het is.  
__________________________________________________________________________________ 
 

Hoedjesdag 

 
Afgelopen dinsdag tijdens Prinsjesdag, mochten de kinderen naar school komen met een hoed of 
pet. Er kwamen erg mooie creaties voorbij. We hebben een mooie groepsfoto gemaakt van de 
kinderen. In de bovenbouw vonden de kinderen de pet van Eden het mooiste. Ze had de pet zelf 
versierd met konijnen en wortels. Erg leuk! 
 

 
 

_____________________________________________________________ 
 
  



   
 

   
 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Deze week hebben we met blokjes mooie ziekenhuizen gebouwd. Ook werden er mooie dokters van 
blokjes papier gemaakt.  
Groep 3 heeft deze week de letters d, t en a geleerd. Met rekenen zijn we begonnen met het maken 
van splitsingen. De kinderen hebben splitsingen van 6 gemaakt. Dit deden we met materialen. We 
hebben dit ook op papier gedaan. 
Afgelopen woensdag is er een les over kraanwater gegeven door een gastdocent. De docent werkt 
bij WMD, ze gaf een interactieve presentatie. Ook deed ze een proefje met komkommer en zout. 
Wat gebeurt er met schijfjes komkommer wanneer we er zout op strooien? Allemaal mochten we 
een voorspelling doen. We zagen dat de komkommer helemaal slap werd. Goed water drinken is dus 
belangrijk. Anders voelen we ons niet sterk en worden we minder krachtig. De gastdocent vertelde 
een digitaal verhaal. Het sprak de kinderen erg aan. Het was een leuke leerzame les! Aan het eind 
kregen we allemaal een drinkfles in de vorm van een gewicht. We kunnen nu trainen met een 
drinkfles, wat handig! 
 

 
         
    

 

Middenbouw 
Een drukke week in de middenbouw. Op maandag, dinsdag en woensdag stonden er drie 

verschillende juffen voor de groep! Gelukkig konden we hen goed helpen als ze een vraag voor ons 

hadden. Sowieso fijn dat er inval was natuurlijk! Op woensdag was het Nationale Kraanwaterdag. 

We hebben samengesproken over het drinken van (kraan)water. We hebben geleerd dat kraanwater 

het meest gezond is en dat je 1,5 liter water moet drinken op een dag. En als je sport of veel 

beweegt, zelfs 2 liter! In de klas hebben wij gelukkig allemaal een Dopper die we altijd mogen 

vullen en pakken. Na de gym wordt dit ook zeker gedaan.  
 
Groep 4 heeft een nieuwe spellingcategorie geleerd: het plankwoord. Dit gaat super goed! Groep 5 

heeft nog wat dingen herhaald: woorden van het –uw rijtje, werkwoorden, lidwoorden, zelfstandig 

naamwoorden en wanneer schrijven we ook alweer hoofdletters? Met rekenen hebben beide 

groepen hard geoefend voor de eerste toets. Vrijdag was het zover: tafels uit elkaar en aan de slag. 

Er werd keihard gewerkt, dus tijd voor ontspanning met wat leuke spellen en kleurplaten.  
Vrijdagochtend hebben we gym van juf Marissa. Het zou fijn zijn als alle kinderen gymkleding, en 

nog belangrijker, goede gymschoenen meenemen! Er gymmen nog veel leerlingen op blote voeten 

en met sommige spellen is dat gevaarlijk. Vrijdag hebben we Eilandbal gedaan, een soort variant 

van lummeltje. De kinderen stonden in de hoepels, gooiden met drie ballen over en drie kinderen 

moesten de bal zien te onderscheppen, wat een plezier hadden de kinderen! We hebben afgesloten 

met een potje pionnenvoetbal, die eindigde in gelijkspel. 
 



   
 

   
 

 

 
         

Bovenbouw 
Woensdag hadden we de kraanwaterdag. We hebben het met elkaar gehad over het drinken van 

(kraan)water. Er komt niet overal zo schoon en kwalitatief drinkwater uit de kraan als bij ons. Wij 

zijn het gewend en weten niet beter, maar dat geldt niet voor iedereen op de wereld.  
Eerst hebben we een poll ingevuld om te kijken hoe het drinkgedrag van water er in onze klas voor 

staat. Het bleek dat we dat best goed doen als klas. Dat alle kinderen een dopper in de klas 

hebben, helpt wel mee merken wij. Na het invullen van de poll hebben we een quiz gedaan waarin 

onze kennis over het kraanwater werd getest. Het thema van dit jaar was de combinatie van 

bewegen en het drinken van water. Dus was de Daily run de perfecte beweging tussendoor. Daarna 

hebben we weer goed gedronken.  

De kinderen hebben deze maand als opdracht voor de schrijfhoek de taak om iemand te interviewen 

over zijn of haar beroep. De eerste leerlingen hebben dit al gedaan. Het kan dus zijn dat uw zoon of 

dochter u gaat interviewen.  

 

Foutje.... 

Juf was even in de war met de datum voor de topotoets. Er stond donderdag 2 oktober, maar 2 

oktober is op zaterdag. De kinderen kwamen toch liever niet op zaterdag naar school voor een 

topotoets... en eigenlijk juf ook niet.  We hebben dus besloten om de toets op donderdag 30 

september te doen. Er wordt door veel kinderen thuis al goed geleerd horen we en de kinderen 

oefenen momenteel druk op Topomaster. Fijn om te horen en zien!                             
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



   
 

   
 

De Vreedzame School 

 
Onderbouw 
De les van deze week stond in het teken van complimentjes. Wat zijn complimenten en wat doet 

het krijgen van complimenten met je? We kregen allemaal een compliment van de juf. Volgende 

week gaan we oefenen met het geven van complimentjes aan elkaar. 

 

Middenbouw 
In verband met ziekte heeft er deze week helaas geen Vreedzame School plaatsgevonden. Wel 

hebben we regels herhaald, besproken en nageleefd! 

 

Bovenbouw 
Deze week hebben we weer gereageerd op stellingen. Deze keer deden we het in de opstelling van 

het Lagerhuis. We reageerden op stellingen en mochten daarna aan de klas vertellen waarom we 

het eens of oneens waren. Er waren kinderen die na de uitleg van een kind van plek gingen 

veranderen. De kinderen respecteren elkaars mening. Super! 
_____________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter  

Deze week zijn de peuters bezig geweest met het verschil tussen licht en zwaar, en het verschil 

tussen drijven en zinken. Ze mochten verschillende dingen in een bak water laten vallen (lichte 

dingen, zoals een kurk of een veertje, en zware dingen, zoals een steen of een stuk bestek). Zo 

konden ze ontdekken wat bleef drijven en wat ging zinken. Ze vonden het heel leuk om daarmee te 

experimenteren (natuurlijk ook omdat je dingen lekker in het water kon laten plonzen...). 

Verder zijn ze ook nog creatief aan de gang geweest, ze hebben zich lekker uitgeleefd op een mooi 

schilderij. 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 


