
 
 

Nieuwsbrief 3 april 2020 

Agenda 

4 april  
10 t/m 13 april 

Oud papier 
Goede vrijdag/ Pasen 

 

Schoolfruit 

Het schoolfruit wordt in de maand april stopgezet. Dat betekent dat er na de meivakantie geen 

schoolfruit meer zal zijn.  

Oud papier 

Morgen wordt het oud papier weer opgehaald.  

Tips voor thuis 

Naast de taken die de leerkrachten voor de kinderen klaarzetten zijn er misschien kinderen die nog wat 

extra willen doen. Normaal zouden wij wekelijks Talenten uur hebben en zouden we daarmee 

verschillende talenten/ vakgebieden mee aanspreken. Hierbij wat tips om thuis te doen: 

• Wetenschap en techniek: Via www.proefjes.nl kunnen de kinderen allerlei proefjes uitproberen.  
 

• Kunstzinnige vorming: leuke ideeën voor muziek, drama, dansen, tekenen en nog meer staan op: 

www.teamtalento.nl  
 

• Van alles wat: op www.basisonderwijs.online staan voor alle vakken extra ideeën. Hierop staan 

ook leuke handvaardigheidsopdrachten. In het linker menu kunt u handvaardigheid, tekenen of 

een ander vak aanklikken.  
 

• Even lekker bewegen en dansen tussendoor:ga naar  www.youtube.com en dan zoeken op Just 

dance.  

  

http://www.proefjes.nl/
http://www.teamtalento.nl/
http://www.basisonderwijs.online/
http://www.youtube.com/


Dit was onze week...  
 
Onderbouw  
Deze week hebben wij weer contact gehad met iedereen, heel fijn! Fijn om te horen dat iedereen 
zijn of haar best doet. Samen maken we er het beste van. Jullie hebben allemaal rekenopdrachtjes 
gedaan met paaseieren. Hebben jullie ze daarna ook opgegeten? Dat hoort er ook bij hoor! 
Foto’s van activiteiten zijn welkom, we vinden het leuk om jullie te volgen. 

              
 
Middenbouw 
Deze week hebben jullie flink verder gewerkt met alle verschillende vakken. Er wordt veel geoefend 
op de Garfield app, goed zo! Ook wordt er veel gelezen en met spelling geoefend en hebben we 
mooie elfjes over de lente van jullie gekregen via de mail. We hebben even weer contact met 
iedereen gehad en zijn trots op jullie, want iedereen doet heel goed zijn best! 
Sommige kinderen hebben buiten een activiteit gedaan voor spelling of rekenen en ook zijn er 
verschillende proefjes gedaan. De ene lukte wat beter dan de andere, maar het was wel interessant 
om uit te proberen wat er gebeurde! 
Vandaag is Jessy jarig. Gefeliciteerd!! Het zal een andere verjaardag zijn dan anders, maar we 
hopen dat je een leuke dag zult hebben. 
De site van Zulu connect heeft een update gehad en daardoor zijn de taken nu per dag te zien. Dit 
is veel overzichtelijker. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor volgende week de taken aan te 
geven per dag. Je kunt de taak dan dus maar 1 dag zien. Ook zetten we erbij voor welke dag dit is. 
We hebben ook een aantal weektaken, deze staan bij alle dagen waarop eraan gewerkt kan worden. 
We hopen dat het zo duidelijk is. Mochten er vragen zijn, dan horen we dit graag. 

 

                        

     
  

 
 



 
 
Bovenbouw  
Er zijn alweer drie weken voorbij, waarin we met de Coronamaatregelen te maken hebben. Er is 
met iedereen weer telefonisch contact geweest. Er zijn veel positieve berichten. Veel kinderen zijn 
heel enthousiast over het oefenen met de Garfield’s count me in app. De taken worden goed 
gemaakt, ik krijg leuke foto’s en filmpjes binnen van wat er allemaal wordt gedaan en gemaakt 
thuis. Ik ben trots op hoe iedereen dit oppakt en waar de kinderen allemaal mee bezig zijn. Het 
wordt zeer gewaardeerd dat u, waar mogelijk, de kinderen helpt met het schoolwerk.  
 
 Maandag 6 april is Jackie jarig. Jackie, we wensen je een hele fijne verjaardag! 
 

     
 

Gym 

 
Op www.despelles.nl staat elke dag een nieuw programma, maar je kunt ook de oude programma’s 
bekijken. Veel leuke spellen die je kunt doen thuis, op straat of in de tuin.  
 
Hieronder een leuke uitdaging om tussendoor wat in beweging te blijven:  

 
Bekijk dit filmpje voor een voorbeeld: rupsenrace  (ctrl. Klikken).  

 
De Vreedzame School 
De lessen van de Vreedzame School zullen deze periode anders gaan dan in een normale situatie. 
We zullen in de nieuwsbrief vertellen waar de lessen in de week erop over zouden gaan. Daarnaast 
plannen wij een opdracht voor de leerlingen in.   
 
Onderbouw  
Afgelopen week hebben jullie thuis gesproken over de emotie boos. Boos zijn is niet leuk, maar 
iedereen is weleens boos. Dat hoort erbij! 
Deze week gaat de les Vreedzame School voor groep 1 en 2 over allerlei gevoelens. We kunnen ons 
blij, verdrietig, bang of boos voelen. En we kunnen ons ook gewoon rustig voelen. Het is fijn om van 
elkaar te weten hoe we ons voelen. Zo kunnen we elkaar helpen. 
 

http://www.despelles.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=0uTkryN3nsg&feature=youtu.be


 
 
 
Middenbouw 
Vorige week ging het over ‘boos zijn’. We hebben een aantal tekeningen teruggekregen en merkten 
dat iedereen wel eens boos is. 

                                            
Deze week gaat het over de emotie ‘bang zijn’, ook dat heeft iedereen vast wel eens meegemaakt. 
Waar ben jij bang voor? Weet je ook waarom je daar bang voor bent? Wat doe je als je bang bent?  
Is er iemand die jou kan helpen als je bang bent of heb je zelf wel eens iemand geholpen die bang 
is? Je hoeft het niet alleen op te lossen, het is fijn als iemand je kan helpen.  
 
Bovenbouw  
Er zijn vorige week goede ideeën binnengekomen voor wat je kunt doen als je boos bent.  
Deze week zouden we het hebben over het gevoel verdriet. Het kan als een vervelend gevoel 
ervaren worden, maar het hoort er wel bij. Zo zou het woord rouwen besproken worden. Net als 
met boos zijn, heeft iedereen ook bij verdriet zijn eigen manier om er mee om te gaan.  
De kinderen krijgen deze week de taak om een gedicht te schrijven over verdriet.  
 

De Boskabouter 
Omdat ook de peuterspeelzalen, net als de scholen, langer gesloten moeten blijven, blijven we de 
komende tijd werken met filmpjes, met een verhaaltje, een liedje, een opdrachtje, en soms een 
tip. De peuters vinden het leuk hun juf even te zien; zo blijft het contact een beetje behouden. Via 
app of telefoon is er soms ook even contact met de ouders. We hopen dat we na de meivakantie 
weer normaal aan de slag kunnen 
 
 
.

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

  

 



 


