
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 25 juni 2021 

Agenda 

26 juni 
30 juni 
  1 juli 
  6 juli  
  9 juli 
12 juli – 20 augustus  

Oud papier 
Verkeersexamen praktijk groep 7/8 
Feestelijke avond en afscheid groep 8 
Studiedag: leerlingen zijn vrij 
Laatste schooldag: leerlingen zijn om 12:00 uur vrij 
Zomervakantie 

__________________________________________________________________________________ 

Cohorten  

Vanaf 26 juni zijn er weer versoepelingen. Wij zullen dit ook merken. Zo mogen de groepen van 
school weer bij elkaar komen. We willen dan ook vanaf maandag de pauzes weer tegelijk doen en 
de midden- en bovenbouw mogen 's ochtends voor schooltijd weer op het veld en het plein spelen.  
_____________________________________________________________________________________ 

Verkeersexamen praktijk  
 
Groep 7 en 8 heeft woensdag 30 juni het verkeersexamen.   
Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt er getoetst of de leerlingen de theorie goed 

kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen fietsen de kinderen een route. Langs de 

route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen 

goed handelen. 
Het is dus belangrijk dat ze een goede fiets mee hebben. De route hebben ze mee naar huis gekregen 
om eventueel te oefenen. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Rapporten en talentenmappen 
 
De meeste rapporten en talentenmappen zijn inmiddels binnen, fijn! We hebben nog niet van 
iedereen het rapport ontvangen, wilt u deze alsnog meegeven? Dan kunnen wij deze voor de 
gesprekken in orde maken.  

__________________________________________________________________________________ 
 
 
  



   
 

   
 

Oud papier  
 
Morgen wordt het oud papier weer opgehaald. De volgende gezinnen staan deze keer ingeroosterd: 

fam. M. Kroezen (met kar), fam. Baron, fam. Koster en fam. Heine.  

De volgende keer dat het oud papier wordt opgehaald is na de zomervakantie op 28 augustus. Fam. 

R. Kreeft (met kar), fam. Olde, fam. H. Kreeft en fam. Lovers staan dan ingeroosterd. 

Indien u verhinderd bent, verwachten we dat u zelf vervanging regelt/ruilt. 
 

We zijn heel blij u te kunnen melden dat we iemand hebben gevonden die bereid is de taak als oud 

papier coördinator over te nemen van Ralf en Marjan. Amanda Okken heeft aangeboden deze taak 

over te willen nemen. Marjan zal haar nog enige tijd ondersteunen en op weg helpen, heel erg 

bedankt dames! Ook willen we natuurlijk Ralf heel hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen 

jaren. Heel erg fijn dat we dankzij jullie extra inkomsten hebben om leuke activiteiten te 

organiseren voor de kinderen en extra materialen kunnen aanschaffen.  

_____________________________________________________________________________________ 

 
Babynieuws 
 
In de bovenbouw kregen de kinderen woensdagmiddag een algemene kennisquiz. Juf Mayke had 

allerlei plaatjes waarover de kinderen op moesten schrijven wat ze wisten. Zo hadden we de Eiffel 

toren, Mark Rutte, de Japanse vlag en meer. Iedereen was er heel serieus mee bezig. Na een aantal 

plaatjes was er een foto van een echo met daarop een kindje te zien. Toen begonnen sommige zich 

al af te vragen waarom deze foto daartussen stond. Daarna kwam een foto van juf Maykes 

dochtertje met aan shirtje aan waarop stond: grote zus. Het grootste deel van de klas had het nu 

wel door: de echo was van juf Mayke en van een kindje op dit moment!!!  
Er is een tweede kindje op komst.  
Alles gaat goed en we verwachten het kindje in januari.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Afgelopen week zijn we bezig geweest met... 

Er werd deze week ook gelezen in de leeshoek. Sommige kinderen lezen elkaar voor. Dit is nog 

leuker als je bij elkaar op schoot zit 😉  

Dajen en Esmay zijn allebei geslaagd voor hun zwemdiploma A, gefeliciteerd meiden! 

 
 

  



   
 

   
 

Groep 3 heeft de laatste categorie van dit jaar behandeld: de –eeuw, -ieuw woorden. Verder 

hebben we veel onderdelen herhaald. Volgende week starten we nog met het laatste hoofdstuk van 

rekenen en taal van dit schooljaar. Ook hierin staat veel herhaling. 

Deze week hebben we een leuk spel buiten gedaan met de hele klas. Overal hingen plaatjes en die 

moesten de kinderen in tweetallen zoeken. Bij het plaatje stond een ander plaatje die de kinderen 

moesten omcirkelen. De kinderen die al konden schrijven, schreven het woord ook op. Andere 

kinderen schreven alleen de eerste letter op. Mooi om te zien dat de kinderen elkaar goed hielpen 

bij de opdrachten. 

          
 

Middenbouw 
Wij hadden deze week een beetje een andere week dan normaal. Op maandag was meester Chris er 

en op dinsdag kwam juf Rosa weer een dagje bij ons in de groep om in te vallen. De kinderen 

vonden het erg leuk dat ze er weer een keer was! 
Woensdag hebben we de rekentoets van blok 9 gehad en zullen we volgende week starten met blok 

10. Groep 4 heeft deze week weer een nieuwe tafel om goed te oefenen thuis, de tafel van 7. 
Omdat we weer erg ons best hebben gedaan, hebben we alweer 300 punten bij elkaar gespaard. 

Tijd voor een klassikale beloning dus! De kinderen mogen daarom op maandag een broodje 

meenemen die we dan op school in het tostiapparaat kunnen doen.  
         

Bovenbouw 
We hebben deze week een buitenles gehad waarin we op zoek gingen diverse betekenis van 

woorden. Het waren geen gebruikelijke woorden, maar straattaalwoorden. Een aantal woorden 

waren voor de kinderen erg makkelijk, maar niet alle woorden waren bekend. De oplossing waren 

weer 2 woorden namelijk dagoe en pattas , waarmee de kinderen een mooie zin maakte. 
Tijdens de lessen van Engels zijn we momenteel bezig met liedjes vertalen. De kinderen komen 

erachter waarover de liedjes waar ze graag naar luisteren eigenlijk gaan.  
We hebben allerlei (leer)spellen in de klas, de ene periode wordt daar meer gebruik van gemaakt 

dan de andere periode. Het was nu tijd om de spellen er weer eens bij te pakken. 

   



   
 

   
 

   
 
Een aantal kinderen beheersten de tafels nog niet voldoende. We zijn er inmiddels druk mee bezig, 

en we merken al vooruitgang! Ook thuis is het goed om hiermee te blijven oefenen.  
_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School   
 

Onderbouw  
Alle kinderen hebben bijzonderheden over hun moeder verteld. Leuk om ze trots te horen praten! 

Ook hebben we het prentenboek Sorry aangeboden. Op school komt dit dagelijks aan de orde, dus 

het verhaal sprak de kinderen aan. 

 

Middenbouw 
Deze week hebben we het gehad over de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende 

families in onze klas. De kinderen mochten elkaar interviewen om zo informatie te krijgen over 

andermans familie. Daarna hebben we de verschillen en overeenkomsten besproken. We ontdekten 

dat sommige opa's en oma's van verschillende kinderen toevallig in dezelfde straat wonen en dat 

niet iedereen 's ochtends voor schooltijd hetzelfde doet. 

Bovenbouw 
We hebben het gehad over afscheid nemen. We gaan over een paar weken afscheid nemen van 

groep 8. Dat kan even wennen zijn. De kinderen blijven elkaar vast wel zien, maar Aline en Sterre 

zullen na de zomervakantie niet meer bij ons in de klas zitten.  
We hebben het over iedereens ervaring met afscheid nemen gehad. Ook hebben we bekeken wat 

ons eigen sterke punten op het gebied van omgang in een groep zijn en iedereen moest dit 

aangeven over een ander.  
_________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter  

Deze week zijn alle peuters, net als bij de dokter, gemeten en gewogen. We hebben voor elk kind 

op een vel papier op de deur een streep gezet, zodat iedereen kon zien hoe groot hij of zij was. 

Ondertussen zijn we dan bezig met groter en kleiner. En die arme Puk was vreselijk door een mug 

gestoken op verschillende lichaamsdelen, en dat was een goede aanleiding om nog eens te oefenen 

met het benoemen van al onze lichaamsdelen!   
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 


