
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 2 juli 2021 

Agenda 

  7 juli  
  9 juli 
12 juli – 20 augustus  

Studiedag: leerlingen zijn vrij 
Laatste schooldag: leerlingen zijn om 12:00 uur vrij 
Zomervakantie 

__________________________________________________________________________________ 

Afscheid groep 8 en feestavond 

Donderdagavond was het moment daar: we moesten afscheid nemen van groep 8. We zijn begonnen 
met alle kinderen en de ouders van groep 8. Juf had eerst een afscheidswoordje en daarna kregen 
de dames cadeautjes namens ons en de MR. Als afsluiting van dit gedeelte hebben wij met zijn allen 
een afscheidslied gezongen voor groep 8. We hadden een eigen tekst geschreven op het is een 
nacht. Daarna gingen de onder- en middenbouw naar de eigen klas om daar stukjes voor elkaar te 
doen.  

   

 
 



   
 

   
 

Activiteiten in de laatste week 
 
Volgende week is alweer de laatste week van dit schooljaar. Deze week hebben we allerlei 

activiteiten.  

Maandag hebben de kinderen buiten workshops van Scala. Ze hebben dans, muziek en djembé. 

Dinsdag gaan de kinderen meedraaien in de groepen van volgend schooljaar. We bekijken dan ook of 

de kinderen nog aan de goede stoelen en tafels zitten.  

Ook gaan alle kinderen en leerkrachten dinsdag op de foto. Dus trek je mooiste kleren aan en zorg 

voor een prachtig kapsel.  

Donderdagochtend hebben de kinderen een verrassingsactiviteit van groep 8. Dit is hun afscheid 

naar alle kinderen toe. Daarna is groep 8 vrij en mogen zij genieten van hun vakantie. We gaan ze 

allemaal nog feestelijk de school uitgaan.  

Vrijdag is de laatste schooldag en hebben wij ook allerlei spellen voor de kinderen.  

Op maandag t/m donderdag moeten de kinderen gewoon eten en drinken voor beide pauzes 

meenemen. Op vrijdag mag dit natuurlijk, maar dat hoeft niet, want wij hebben ook wat lekkers 

voor ze.  

 

Kortom het wordt nog een leuke laatste week! 
__________________________________________________________________________________ 
 
Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Afgelopen week hebben we veel spelletjes in de klas gedaan. Yosephine was afgelopen vrijdag een 

dag bij ons in de klas. Volgende week komt ze nog een keer wennen. Gezellig! 

Groep 3 heeft deze week met rekenen sommen gemaakt bij verhaaltjes.  

De feestelijke avond was erg leuk. Er werden spelletjes gedaan met ballonnen. Elke keer werd er 

een ballon weggehaald. Wie o wie komt er zonder ballon, als de muziek stopt. Het was erg gezellig! 

 

Middenbouw 
De laatste spreekbeurten zijn deze week gehouden door Jessy, Jacey en Arend-Jan. We hebben 

weer veel geleerd over clusterhoofdpijn, Friese paarden en grasmaaiers. Alle drie supergoed gedaan 

hoor! 

Ook zijn we begonnen met de Tiendeveens striptiendaagse. We hebben verschillende stripboeken in 

de klas waar de kinderen tijdens stillezen in mogen lezen. Een groot succes! 
Verder hebben we deze week een nieuw lied geleerd “Muziek uit oude rommel" en hebben we 

muziek gemaakt met de boomwhackers. Deze liedjes hebben we donderdagavond tijdens de 

feestelijke ouderavond in de klas met elkaar gezongen. Ook hadden de kinderen zelf stukjes 

geoefend. Er werden moppen verteld, dingen uitgebeeld en fortnite dansjes gepresenteerd. Het was 

een gezellige avond! 

                                                                                                      

  
         



   
 

   
 

Bovenbouw 
Groep 7 en 8 heeft woensdag het verkeersexamen gehad, dit hebben ze heel goed gedaan. Ze zijn 

allemaal geslaagd! 
Donderdagavond hadden we de feestavond. Dat was een heel groot succes. Iedereen heeft iets 

gedaan. We hadden allerlei optredens. Een quiz, figuren van ballonnen maken, een komische act, 

een teken-raad spel en een dansje. En zo was er ineens een verrassingsact...... de juffen hadden 

ook een dansje ingestudeerd. De kinderen zijn zo druk met tik-tok dansjes. Dat kunnen wij ook 

dachten de juffen. 

 

          

 
_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School   

We hebben deze week weer met alle groepen tegelijk buiten kunnen spelen. Dat was weer erg fijn! 

Maar het was natuurlijk ook weer even wennen. We hebben een hele tijd alleen met de eigen 

groepen gespeeld en waren nu weer met zijn allen.  

Donderdag hebben we allemaal afscheid genomen van groep 8. Ook is dit een onderdeel van de 

vreedzame school.  
_____________________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

De Boskabouter  

De peuters hebben deze week allemaal een cadeautje ingepakt voor Puk, en dat aan hem gegeven, 

omdat die arme Puk zich nog steeds niet goed voelt. Soms krijg je cadeautjes als je ziek bent, dat is 

dan weer een voordeel. Verder hebben we heel veel soorten fruit benoemd en we hebben geleerd 

dat het heel gezond is om fruit te eten. Het helpt om niet ziek te worden! 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 


