
   
 

   
 

 

 
 

Nieuwsbrief 5 februari 2021 

Agenda 

 

20 februari  
22 februari – 26 februari 

Oud papier  
Voorjaarsvakantie 

__________________________________________________________________________________

Weer naar school 

Wat fijn dat we vanaf maandag weer op school les kunnen geven aan alle kinderen. We willen 
iedereen een groot compliment geven voor hoe goed het is gelukt om op deze manier het onderwijs 
vorm te geven. Bedankt voor alle hulp die er thuis is gegeven aan de kinderen!  
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Traktaties 

 
In de brief kunt u lezen welke maatregelen we de komende tijd aan moeten houden om het 
onderwijs op school goed en veilig vorm te kunnen geven.  
Trakteren op school mag gewoon doorgaan. De traktatie moet voorverpakt zijn en al drie dagen van 
tevoren op school zijn. Als een leerling op zijn of haar verjaardag wil trakteren dan moet daar wel 
rekening mee gehouden worden.  

____________________________________________________________ 
 
 



   
 

   
 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
We hebben weer een goede week achter de rug, waarin hard is gewerkt. We zijn weer trots op 
jullie. Deze week hebben we het gehad bij groep 1 en 2 over een winterslaap. Groep 3 heeft deze 
week de rest van de cijfers op de juiste manier leren schrijven. Tijdens de instructielessen online, 
zagen we al heel mooie cijfers. Volgende week gaan we deze cijfers oefenen in een schrijfschrift. 
Verder heeft de hele klas een takkenmannetje of takkenvrouwtje gemaakt. Ze zijn erg leuk 
geworden! Deze week heeft iedereen ook iets moois van brooddeeg gemaakt. We hebben mooie 
dieren voorbij zien komen, die weer werden gebruikt voor de opdracht van de winterslaap. Top! 
Als afsluiting hebben we tijdens het videobellen een bingo gedaan, waar een aantal foto's te zien 
waren die we hebben gekregen tijdens het thuiswerken. Dit was erg leuk om met elkaar te doen. 
We vinden het erg fijn dat we jullie volgende week weer allemaal in de klas kunnen zien! 

     
 
 

Middenbouw 
Ook deze week zijn we weer erg trots op jullie (en jullie ouders), jullie doen het super! 
We hebben weer verschillende oefeningen gedaan m.b.t. spelling. Vooral het schrijven van 

klankgroepenwoorden is voor veel kinderen lastig. We oefenen dit daarom regelmatig. 
Tijdens het videobellen hebben we het klokkijken op een digitale klok herhaald. Groep 4 heeft 

geoefend met kwartieren en hele/halve uren. Groep 5 heeft geoefend met 5/10 voor/over. 
Bij de taalopdracht van vrijdag werd de kinderen gevraagd een tekst te schrijven over het doen van 

spelletjes thuis. We hebben van heel veel kinderen mooi verhaal binnengekregen, super! 

Kije heeft deze week zijn best gedaan in de keuken! Hij heeft zelf een boodschappenlijstje 

gemaakt, is daarna met zijn moeder naar de winkel geweest en heeft deze heerlijke traktatie 

gemaakt, mmmmm!! 

                               
                       

           



   
 

   
 

Bovenbouw 
We hebben weer een goede week gehad met elkaar. Zo zijn er alweer een paar weken met thuis 

onderwijs voorbij. En we kunnen zeggen dat iedereen het goed heeft gedaan!   
Deze week hebben we een rekentoets gemaakt. Het was even wennen om het op deze manier te 

doen, maar het is iedereen uiteindelijk goed gelukt.  
Groep 6 heeft veel geoefend met het kolomsgewijs uitrekenen van plus en minsommen, onder 

elkaar uitrekenen. Groep 7 heeft veel geoefend met breuken, procenten en de daarbij horende 

kommagetallen. En groep 8 heeft het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken 

geleerd en geoefend.  
De kinderen zijn allemaal druk bezig met het maken van een werkstuk. Als het goed is zijn de 

meesten al goed op weg en volgende week ronden we deze opdracht af. We hebben al wat 

werkstukken gezien en dat gaat al heel goed.  

Tussen de opdrachten van de bovenbouw stond als leesopdracht een website met leuke weetjes....  
wist je bijvoorbeeld dat 
...................de hersenen van een mens voor 80% uit water bestaan? 
of dat.......de Koala het slaperigste dier ter wereld is... 
en dat..........je hart ongeveer zo groot is als je eigen vuist? 

Er kwamen deze week weer leuke foto's van de opdrachten binnen. 

 

  
      

____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School   
 

Onderbouw  

Deze week hebben we het gehad over boos zijn. Iedereen is wel eens boos. Hoe kijk je dan. Je kunt 

dat goed aan iemands gezicht zien. We hebben hier een tekening over gemaakt. Als we weer naar 

school gaan zullen we het over gevoelens hebben. We hebben thuis al gewerkt over blij en boos, 

maar er zijn nog veel meer gevoelens. Hier zullen we de komende weken de lessen van de 

vreedzame school over gaan. 

   
 

 



   
 

   
 

Middenbouw 
Deze week hebben jullie een gevoelensdagboek bijgehouden. Je hebt vast gemerkt dat je gevoelens 

niet elke dag precies hetzelfde zijn. Tijdens de lessen die nog komen gaan, blijven gevoelens een 

belangrijke rol spelen. Het is handig als je gevoelens die je hebt, bij jezelf (en anderen) herkent. 

Dit kan je helpen bij het oplossen van conflicten of juist voorkomen dat er een conflict ontstaat. 

Bovenbouw 
Na een aantal weken thuisonderwijs zullen we weer met zijn allen in de klas zijn. Het zal weer even 

wennen zijn om in het ritme van school te komen, maar gelukkig is dat vaak snel weer gewoon. We 

zullen extra aandacht hebben voor het weer wennen aan elkaar als groep. 
Het is fijn om iedereen weer in het echt te mogen zien en spreken. De lessen van de vreedzame 

school zullen verder gaan over gevoelens en rekening houden met elkaars gevoelens.  
_____________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter 

De peuters hebben deze week weer een paar filmpjes ontvangen, (voorgelezen prentenboek en een 
liedje, en een opdrachtje. Alles weer via de ouderapp. Volgende week gaan we elkaar weer op de 
peuterspeelzaal zien! De ouders krijgen daarover allemaal via de mail een brief van Spelerwijs. Fijn 
om elkaar weer echt te zien! 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 


