
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 4 september 2020 

Agenda 

16 september  
18 september 
25 september  
25 september 

PeutersBijeen 
Juffendag 
Techniekmiddag bovenbouw 
Verkiezing leerlingenraad 

 

Calamiteitenoefening 

Twee keer per jaar oefenen we met de kinderen wat ze moeten doen wanneer het brandalarm 

afgaat. Volgende week zullen we dit gaan doen. 

_____________________________________________________________________ 

Even voorstellen....... 

Hallo, ik ben Margot van de Biezen, tweedejaars student van de PABO aan de Hanze in Groningen, 

en ik kom het aankomende half jaar stagelopen. Ik ben afgelopen week begonnen bij de onderbouw 

en ik vind het superleuk. Ik kijk nu al uit naar de rest van de periode! 

  

Hallo, ik ben Marinde de Weerd. Ik woon in Nieuw-Balinge en ik ben nu tweedejaars student aan de 

Pabo in Groningen. Ik loop stage bij juf Hilde en juf Mieke in groep 4/5. Ik heb er ontzettend veel 

zin in! 
______________________________________________________________________________________ 

 

Techniekmiddagen groep 7 en 8  

Zoals het nu is mogen wij weer naar de techniekmiddagen op het voortgezet onderwijs. Wanneer 

het mooi weer is willen we op de fiets gaan en anders met de auto. In de auto zullen de kinderen en 

degene bij wie ze in de auto zitten mondkapjes moeten dragen. Techniekmiddag is altijd op een 

vrijdagmiddag onder schooltijd. Het kan wel zijn dat wij iets later dan 14:00 uur weer op school 

zijn. Tijdens deze middag is groep 6 in de middenbouw.  
Dit zijn de dagen dat wij techniekmiddag hebben: 

 25 september 

 13 november 

 29 januari 

 19 maart 

 18 juni  

Wanneer wij de ouderhulplijst rond hebben zullen we kijken wie als begeleiding meegaan.  

 



   
 

   
 

Juffendag 

 
Vrijdag 18 september is het juffendag. Wij zullen deze dag de verjaardagen van de juffen vieren. 

Het wordt een feestelijke dag en de kinderen mogen deze dag verkleed komen. Ze hoeven geen 

fruit en drinken voor de kleine pauze mee te nemen, wij hebben wat lekkers voor ze. Wel willen we 

vragen om brood en drinken voor de grote pauze mee te nemen.  

_____________________________________________________________________________________ 

Leerlingenraad 

Ook dit jaar willen wij weer een leerlingenraad oprichten. De leerlingenraad is voor de leerlingen 

van groep 5 t/m 8. Uit elk van deze groepen mag één leerling in de leerlingenraad. Deze kinderen 

zullen geregeld met juf Mayke een vergadering houden. Daarin worden punten vanuit alle kinderen 

van school besproken. Er staat een ideeën bus waar alle kinderen ideeën in kunnen doen op een 

briefje. Deze briefjes worden tijdens de vergaderingen besproken. Ideeën waar we wat mee kunnen 

zullen we oppakken. Ook is er een budget die zij mogen uitgeven. Zo hebben we wel eens stiften, 

ballen en een zitzak aangeschaft.  

De kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen zichzelf verkiesbaar stellen. Ze bereiden een pitch, korte 

presentatie, voor. Ook kunnen ze een poster maken die we in school op kunnen hangen. Op vrijdag 

25 september zullen ze hun pitch voor de rest  

__________________________________________________________________________________ 

 

Ouderhulplijst 

Onlangs heeft u een opgaveformulier voor de ouderhulplijst meegekregen. Van deze meeste hebben 

we deze ontvangen. Als u het formulier nog niet heeft ingeleverd, zou u dat alsnog willen doen voor 

donderdag 10 september. Dan kunnen wij de ouderhulplijst maken en weten we wie we voor welke 

hulp kunnen vragen. Bij voorbaat dank! 

___________________________________________________________________________________ 

 

Dit was onze week.... 

 
Onderbouw 
Deze week is juf Margot als stagiaire bij ons in de groep begonnen. Ze heeft ook al wat lessen met 

de kinderen gedaan. Ze heeft o.a. een proefje gedaan met koffiefilters. De kinderen mochten een 

stip zetten op de koffiefilters. Deze werden in een glas water gehangen en de stip ging veranderen 

van kleur. De kinderen vonden het erg bijzonder. 

Groep 1 en 2 hebben deze week een cactus gemaakt van papier. Deze staan nu in ons tuincentrum. 

Het tuincentrum is aangevuld met veel bloemen. Het ziet er al erg fleurig uit. Verder hebben we 

veel taalactiviteiten en rekenactiviteiten gedaan. We hebben bijvoorbeeld een verhaal gelezen en 

daarna de plaatjes van het boek zelf op volgorde gelegd. 

Groep 3 heeft deze week de letter s behandeld en de letters die tot nu toe zijn aangeboden 

herhaald. Hiervoor zijn diverse spelletjes gebruikt. We flitsen vaak de letters en lezen rijtjes 

woorden. Dit gaat steeds beter. 

We hebben bij rekenen een spel gedaan, waarbij het ontbrekende getal op het kaartje moesten 

zoeken. Dit ging super! 



   
 

   
 

     

 

Middenbouw 
Afgelopen week hebben we het met rekenen gehad over honderdtallen, tientallen en eenheden. Een 

aantal kinderen mochten een groot getal bedenken onder de 1000 en deze op het bord schrijven 

zodat de rest van de klas het kon splitsen. Dat ging super goed!  
Ook zijn we in groep 4 begonnen met de methode “Karakter” voor technisch lezen. De kinderen 

hebben dit heel snel opgepakt en redden zich hier al goed mee! 

 
 

Bovenbouw 
We zijn deze week weer aantal keer op de leeszolder geweest om te stillezen. Dat was een tijdje 

geleden, want tijdens de periode voor de zomervakantie maakten we hier geen gebruik van. Het is 

een fijne plek om even lekker in het verhaal van je boek op te gaan. Lekker zitten op de banken of 

op de zitzak. Niet iedereen vindt lezen altijd even leuk, maar het is belangrijk om veel te blijven 

lezen. Genieten van lezen gaat wel samen met een goed boek. Sommige kinderen vinden dat wat 

lastig, maar de rest van de klas is dan altijd heel behulpzaam.  

_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School 
 

Onderbouw  

We hebben het deze week gehad over het samen netjes houden van de klas door middel van taken. 

We hebben voorbeelden gezien van taken zoals vegen, bouwhoek opruimen, huishoek opruimen, 

tafels schoonmaken en kast opruimen. Handpop aap had allemaal spullen gepakt en deze niet 

opgeruimd. We hebben samen bedacht dat we aap hierop gingen aanspreken en dat we laten zien 

hoe het wel hoort.  

Middenbouw 
We hebben het deze week gehad over het geven van opstekers. Als je iemand een opsteker geeft, 

geef je iemand een compliment of je zegt iets aardigs tegen diegene. Het tegengestelde van een 

opsteker is een afbreker. We hebben hierover gepraat met elkaar en kwamen tot de conclusie dat 

het voor niemand leuk is om een afbreker te krijgen, omdat je daar verdrietig of boos van wordt.  
Omdat iedereen het leuk vindt om een opsteker te krijgen, hebben we een mooi rood hart in de 

kring doorgegeven aan elkaar. Degene aan wie je het hart gaf, kreeg een mooie opsteker! 

Bovenbouw 
We hebben het deze week over respect, opstekers en afbrekers gehad. Respect houdt in dat je 

waardering voor elkaar hebt. In de klas bespreken we veel dat je iemand ook laat zijn wie hij of zij 

is. Ook als iemand ‘anders’ is dan jij bent. Iedereen is in andere dingen goed en vindt andere dingen 

leuk. Dat maakt het ook juist leuk. Ook hebben we besproken wat voor invloed opstekers en 

afbrekers op een ander kunnen hebben. We willen dat iedereen zich fijn voelt in de klas en daar 

hebben we invloed op door te letten op het geven van opstekers en geen afbrekers.  

 



   
 

   
 

 
De Boskabouter 
 
Deze week hebben we het gehad over te groot en te klein (Puk had nieuwe sokken nodig...) en over 
lang en kort (mouwen, broek, rok...). Verder hebben we een verhaal gelezen over feestkleren, en 
we zijn weer druk geweest met knutselen. We hebben geoefend met knippen, nog best moeilijk. 
Plakken kan iedereen als de beste! En de kinderen hebben kennis gemaakt met de gymzaal, want 
door de regen konden we niet naar buiten. Dat beviel goed! 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 


