Nieuwsbrief 2 september 2022

Agenda
3 september
13 september
14 september
21 september
28 september
30 september

Oud papier
Studiedag
Schoolkorfbal
Studiedag Bijeen
Nationale Kraanwaterdag
Juffendag

We zijn weer begonnen!
De eerste week van dit schooljaar zit er alweer op. We hebben allemaal een goede start kunnen
maken.
Mocht u één van de leerkrachten willen bereiken kunt u altijd naar school bellen of mailen naar:
Voor de onderbouw: Groep 1,2 en 3
Juf ingrid: i.okken@bijeen-hoogeveen.nl
Juf Afra: a.vanolmen@bijeen-hoogeveen.nl
Voor de middenbouw: Groep 4,5 en 6
Juf Hilde: h.timmerman@bijeen-hoogeveen.nl
Juf Afra: a.vanolmen@bijeen-hoogeveen.nl
Voor de bovenbouw: groep 7 en 8
Juf Nencie: n.zoutewelle@bijeen-hoogeveen.nl
Juf Mayke: m.arends@bijeen-hoogeveen.nl

_____________________________________________________________
Oud papier
Zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald.
Deze keer staan Fam. Boxma (met kar), fam. Kiestra, fam. Donk en fam. Lovers ingedeeld.
De volgende keer dat het oud papier wordt ingezameld is op 15 oktober. De fam. R. Kreeft (met
kar), fam. Donk en fam. Dekker staan dan ingeroosterd.
Bent u verhinderd, wilt u dan zelf vervanging regelen of ruilen? Alvast bedankt!
_____________________________________________________________________________________

Schoolkorfbal
Op woensdag 14 september doet groep 3 t/m 8 mee aan het schoolkorfbaltoernooi in Elim. We zijn
op zoek naar ouders die kunnen brengen en/of halen. Ook wordt er voor één groep een
coach/begeleider gezocht tijdens deze dag. Het toernooi duurt van 9.00 - 13.00 uur.
_____________________________________________________________________________________

Oproep
Tijdens de komende periode gaan we met Talentenuur een insectenhotel maken. Hiervoor zijn we
een aantal materialen nodig: stro, terracotta bloempotjes, (grote) dennenappels, bakstenen met
openingen, bamboestengels/holle stengels. Heeft u hier iets van en kunt u het missen? Wij zijn er
heel blij mee!
_____________________________________________________________________________________

Gym
Vanaf groep 3 hebben de kinderen op maandag en vrijdag gym in de gymzaal. Op maandag hebben
ze gym van onze vakleerkracht Livius Kooij en vrijdag van de groepsleerkracht. Groep 3 gymt mee
met groep 4 en 5 en groep 6 gymt mee met groep 7 en 8.
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter geschikte gymkleding en schoenen mee heeft?

_____________________________________________________________
Studiedagen
De studiedagen van dit schooljaar zijn:
13
17
25
21
11
19

september
november
januari
maart
mei
juli

Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

__________________________________________________________________________________

Dit was onze week....
Onderbouw
We zijn goed begonnen deze week. Blij om elkaar weer te zien en om te horen dat iedereen een
leuke vakantie heeft gehad.
Woensdag heeft Jolien voor het eerst een dag meegedraaid, binnenkort wordt ze vier jaar. Van
harte welkom Jolien, we wensen je een fijne tijd op obs Tiendeveen!
De eerste weken doen we dagelijks korte spellen waarmee we investeren in de groepsvorming.
Plezier en samenwerking staan voorop. Op de foto staan de kinderen van klein naar groot. De
kinderen kregen de opdracht om samen op een rij te gaan staan. Snel en in de goede volgorde. Dat
lukte erg goed, in een mum van tijd stonden de kinderen in een keurige rij.
Groep 3 heeft de letters r, d, i en k geleerd. Misschien kunnen de leerlingen thuis het bijbehorende
klankgebaar laten zien en horen. We zijn druk geweest met de getallenlijn van 0 t/m 20.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn ook met getallen en de bijbehorende hoeveelheden bezig
geweest.
Groep 3 gymt op maandag en vrijdag, samen met de middenbouw. Op deze dagen moeten de
kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is het handig
om gymschoenen op school te hebben en om hier te laten, zodat we op elk gewenst moment kunnen
gymmen in de gymzaal.

Middenbouw
De eerste schoolweek zit er weer op! Wat fijn om iedereen weer te zien en om te horen dat
iedereen zo'n fijne vakantie heeft gehad!
Nadat alle vakantieverhalen waren verteld, hebben we besproken wat we belangrijk vinden in onze
groep en hoe we met elkaar om willen gaan. De meeste kinderen kennen elkaar al best goed, maar
toch hebben we deze week veel spelletjes gedaan om elkaar nog beter te leren kennen. In
gemengde groepjes deden we een bordspel waarbij je iets over jezelf moest vertellen. Een ander
spel dat erg in de smaak viel, was het spel ‘stapelen'. De kinderen moesten in de kring zitten en
kregen allemaal een kaart. Daarna draaide juf steeds een kaart om. Als het een hartenkaart was,
moesten alle kinderen met een hartenspelkaart een plek naar links. Als daar al iemand zat, moest
je dus bij een ander op schoot. Zo ging dit ook met de andere spelkaarten. Soms kwam je dus met
z'n drieën op een stoel te zitten!
Ook zijn we gestart met het thema van Blink ‘Wij houden van een Gi-Ga groene wereld!'. We
hebben het gehad over kriebelbeestjes, wat ze doen en waarom ze belangrijk zijn. Ook hebben we
onderzoeksvragen bedacht. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag.
Verder zijn we begonnen met het maken van een verjaardagskalender en hebben we al een beetje
‘gesnuffeld’ in de methodes.

Bovenbouw
Wat fijn dat we iedereen na de vakantie weer op school zagen. We hebben veel aan elkaar verteld
over wat we in de vakantie hebben gedaan. We zijn deze week rustig aan het werk gegaan. We
hebben veel tijd gemaakt om spelletjes tussendoor te doen. Ook hebben we een 'verjaardagsmuur’
gemaakt, waarop te zien is wanneer iedereen jarig is. We hebben een muur gemaakt waarop een
kruiswoordpuzzel te zien is met onze namen. Iedereen schreef zijn eigen naam op de kaartjes en
mocht die zelf lamineren. Daarna begon de grote puzzel. Hoe konden we alle namen op het raam
krijgen. Het moest natuurlijk wel passen. Af en toe moest er weer een naam op een andere plek
komen, omdat we anders niet verder konden. Uiteindelijk is het ons gelukt!

Om weer aan elkaar te wennen doen we veel (samenwerking) spelletjes tussendoor. We bespreken
de regels veel en hangen deze weer zichtbaar op in de klas. We hebben tijdens de creatieve les
gewerkt met Ecoline. De kinderen hebben geëxperimenteerd welke effecten je ermee kunt maken
en hebben daarna een boekenlegger gemaakt.
Tijdens de gymles hebben we allerlei teamspellen gedaan en spellen waarbij de rollen van
leerlingen in een groep kunnen zien. We merkten dat er een goede sfeer is tijdens de spellen en dat
dit een goede invloed heeft op de klas.
_____________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
We zijn veel bezig met de regels en afspraken. Door de regels steeds weer te bespreken kunnen we
ze goed onthouden en ons eraan houden. Hoe gedraag je je op de gang? Waar mag je buiten precies
komen? Welke stem gebruik je in de klas? Heel fijn dat het al erg goed gaat! Volgende week maken
we de afspraken zichtbaar in de klas, zodat we er gemakkelijk op terug kunnen komen.
Middenbouw
De eerste week van het nieuwe schooljaar stond in het teken van kennismaken, routines bespreken
en afspraken maken. We hebben spelletjes gedaan waarbij we iets over onszelf hebben verteld om
elkaar zo nog beter te leren kennen. Ook hebben we het veel gehad over de afspraken die er in de
groep gelden. Deze afspraken hebben we met elkaar bedacht, zodat we er ook allemaal achter
staan.
Bovenbouw
We hebben de eerste week veel spelletjes gedaan waarbij we moesten samenwerken. Het is fijn om
te zien dat dit al heel goed gaat. Verder hebben we afspraken met elkaar gemaakt. Ook hebben we
bekeken welke taken er in de klas zijn en we hebben gekeken hoe we dit kunnen verdelen. Soms
heeft iemand een dubbele taak, omdat er meer taken zijn, dan het aantal kinderen dat in de klas
zit. Welke taken kunnen bij zo'n dubbele taak komen. De taken hangen al in de klas en het duidelijk
te zien wie welke taak heeft en welke taak er voor de volgende week aan de beurt is.

___________________________________________________________

De Boskabouter
Deze week hebben de peuters geen nieuws.
_____________________________________________________________________________________

We wensen u een prettig weekend!
Het team
OBS Tiendeveen is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen

