
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 30 september 2022 

Agenda 

28 september t/m 5 oktober 
 
 4 oktober 
 5 okt. t/m 16 oktober 
11 oktober 
14 oktober 
15 oktober 
17 t/m 21 oktober 
25 oktober  

Kinderpostzegels 
 
Dierendag 
Kinderboekenweek 
Afsluiting Talentenuur: ouders zijn welkom 
Speelgoeddag 
Oud papier 
Herfstvakantie 
Startactiviteit nieuwe thema: ouders zijn welkom 

_____________________________________________________________________________________ 

Leerlingenraad 

Afgelopen week vond de verkiezing van de 
nieuwe leerlingenraad plaats. Diverse leerlingen 
hadden zich verkiesbaar gesteld, dus er moest 
gestemd worden. De uitslagen lagen allemaal 
heel dichtbij elkaar, maar uiteindelijk zijn Liske, 
Kije, Dylan en Doutzen gekozen. We wensen 
jullie heel veel succes en veel plezier met jullie 
nieuwe functie!  

 

_____________________________________________________________ 
 
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! 
_________________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

Juffendag 

Vandaag hebben de juffen hun verjaardag gevierd. De groepen begonnen in hun eigen lokaal. Daar 
kregen we een cadeau van alle kinderen uit de klas, heel erg bedankt!  
Er was nog tijd voor een spel met de klas en daarna hebben we apenkooi gedaan in de gymzaal. 
Hierna waren de kinderen wel moe en waren ze toe aan pauze met een lekkere traktatie van de 
juffen. Na de pauze hebben we met alle kinderen buiten een spel gespeeld. 's Middags hebben de 
kinderen van groep 7 en 8 techniekmiddag op het Wolfsbos gehad en de andere bouwen hebben een 
quiz gemaakt. Ze hebben een kahootquiz over de juffen gemaakt. Groep 7 en 8 maakt deze 
volgende week.  
We hebben een leuke en gezellige juffendag gehad! 
 

   
 

  
____________________________________________________________ 

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: wortel 
donderdag: meloen 
vrijdag: appel 

_____________________________________________________________________________________ 



   
 

   
 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
We een leuke week gehad met elkaar. Alle kinderen waren zo trots op hun werk tijdens de 
inloopavond! Fijn om zoveel ouders te mogen ontmoeten in de klas.  
Met de laatste les van Scala hebben de kinderen een stal geknutseld met boerderijdieren erin. De 
kunstwerken staan in het kastje bij de kapstokken. Neem gerust een kijkje. 
De kinderen van groep 3 hebben handig gerekend met groepjes van 5. Wanneer je groepjes van 5 
maakt en daarna de lossen telt, kom je snel tot een antwoord. 
Met de kinderen van groep 1 en 2 hebben we veel teloefeningen gedaan en oefenen we met het 
herkennen van de getalsymbolen. 
De meisjes Naomy en Jolien werden de afgelopen weken allebei vier jaar, we hebben genoten van 
de traktaties. 

  

Middenbouw 
We zijn deze week begonnen met het nieuwe blok van rekenen. Groep 5 heeft geleerd om getallen 
tot 1000 te splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Groep 6 gaat al een stapje verder en 
moet getallen tot 10.000 splitsen.  
Groep 5 werkt met Taal over het thema: ‘dierentuin'. Dit sluit mooi aan bij ons overkoepelende 
thema. We hebben daarom deze week met de hele klas in verschillende groepjes een dierentuin 
ontworpen. De kinderen moesten eerst overleggen welke dieren ze in hun dierentuin wilden en er 
moest een route bedacht worden. Daarna konden ze aan de slag! Groep 5 kreeg daarna bij de 
taalles ook nog de opdracht om informatieborden te schrijven bij de verschillende dieren. 
 
De kinderen van groep 6 hebben binnenkort hun eerste toets Engels. De toets is op woensdag 12 
oktober. Ze krijgen een papier mee met daarop Engelse woorden en zinnen. Ze moeten deze kennen 
in het Engels- Nederlands en Nederlands- Engels. Groep 6 hoeft de woorden nog niet foutloos te 
kunnen schrijven. Het ene deel van de toets is een dictee en het andere deel maken ze op de 
Chromebook in de methode Groove me. Daar krijgen ze ook luister- en leesvragen. 
 
 
 

      
      
 



   
 

   
 

Bovenbouw 
Deze week zijn we gestart met het project 'schrijfmaatjes'. We hebben contact met een school in 
Zeeland. Daar is ook een bovenbouwgroep met 13 kinderen. We gaan dit jaar brieven naar elkaar 
schrijven. Elk kind is gekoppeld aan een kind uit de klas in Zeeland. De kinderen schrijven een 
mooie brief en doen hem daarna in een envelop. Als iedereen klaar is, worden de brieven verzameld 
en in een grote envelop naar Zeeland gestuurd. Over een tijdje zullen we een brief terugkrijgen. Elk 
kind krijgt dan dus post uit Zeeland. Er zijn wel een aantal afspraken w.b.t. privacy gemaakt. De 
kinderen schrijven alleen hun voornaam in de brief. Verder zullen er geen foto's van de kinderen 
zelf gedeeld worden. De kinderen zijn erg enthousiast. Deze week hebben ze de brief op de 
computer 'geschreven'. Volgende week gaan de kinderen de brief netjes op mooi briefpapier 
schrijven. 
 
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben binnenkort hun eerste toets Engels van dit schooljaar. De 
toets is op woensdag 12 oktober. Ze krijgen een papier mee met daarop Engelse woorden en zinnen. 
Ze moeten deze kennen in het Engels- Nederlands en Nederlands- Engels. Groep 6 hoeft de woorden 
nog niet foutloos te kunnen schrijven, maar groep 7 en 8 moet de woorden ook goed kunnen 
schrijven. Het ene deel van de toets is een dictee en het andere deel maken ze op de Chromebook 
in de methode Groove me. Daar krijgen ze ook luister- en leesvragen.  

 
Techniekmiddag 
We hebben een leuke, leerzame techniekmiddag gehad. De kinderen hebben van metaal een 
waxinelichthouder gemaakt. De kinderen (en de begeleiders) hebben hard gewerkt. Het resultaat is 
leuk geworden. Ouders, bedankt voor het meerijden en helpen tijdens de les!  

 
              
4 november hebben we weer techniekmiddag. Dan is het thema: horeca, bakken en recreatie.  
______________________________________________________________________________________       

 



   
 

   
 

De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
We hebben geoefend met het geven van opstekers. Wat fijn dat sommige kinderen dit uit zichzelf al 
heel veel doen, daardoor krijgen we een goede sfeer in de klas. Ook hebben we een paar keer het 
digitale prentenboek Grapje op Youtube bekeken. Dit verhaal is uitgebracht in het kader van de 
week tegen het pesten, en voorgelezen door Roxanne Hazes. De kinderen vonden het erg mooi! 

Middenbouw 
Wij hebben het deze week gehad over 'samenwerken'. Heel vaak moet je alleen een opdracht 
uitvoeren, maar soms is het ook prettig om samen met een taak bezig te kunnen zijn en van elkaar 
te leren. Om dit gelijk te ervaren hebben we een aantal opdrachten uitgevoerd waarbij de 
leerlingen in een groepje mochten samenwerken. Zo hebben we een dierentuin ontworpen en heeft 
juf Dewi een opdracht gedaan waarbij de kinderen met spaghetti en spekjes moesten proberen een 
zo hoog mogelijke toren te maken. Door goed met elkaar te overleggen en elkaar te helpen, 
kwamen de kinderen tot hele mooie resultaten! 

   

 

Bovenbouw 
Afgelopen week was het de week tegen pesten. We hebben met elkaar gesproken over het maken 
van grapjes. Welke soorten grapjes zijn er. Welke grapjes vind je leuk. We kwamen erachter dat 
niet iedereen dezelfde grapjes leuk vindt. We hebben gekeken hoe dat komt. Het kan zijn dat het 
aan je leeftijd ligt, of met welke vrienden je bent. We hebben ook gesproken over grapjes die niet 
zo leuk zijn. De kinderen hebben meer inzicht gekregen over wanneer iets een grapje is en wanneer 
het voor een ander geen grapje is. 

_____________________________________________________________ 

De Boskabouter 

Woensdag werd Jolien 4 jaar, dus zij heeft dinsdag afscheid genomen van de peuters.  Natuurlijk 
gaan we haar erg missen in de groep, maar gelukkig kunnen de peuters en de kleuters nog wel 
samen spelen! Dat betekent dat we nu plaats hebben voor een nieuwe peuter! Kent u iemand die 
een kindje heeft van 2 jaar of ouder, die nog niet is aangemeld bij Spelerwijs? Dat willen we dan 
graag weten! Want we willen de groepsgrootte graag op peil houden! 
 _____________________________________________________________________________________ 
 We wensen u een prettig weekend! 

 Het team 

 

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

 

 

 


