Nieuwsbrief 5 november 2021

Agenda
10 november
11 november
17 november
20 november

Sint-Maartenviering op school
Studiedag: leerlingen zijn vrij
PeutersBijeen
Oud papier

__________________________________________________________________________________

Corona maatregelen op school
Naar aanleiding van de oplopende coronacijfers heeft er dinsdagavond 2 november weer een
persconferentie plaatsgevonden. Helaas heeft dit voor ons als school ook een aantal consequenties.
Bij de voordeur zal weer een registratieformulier liggen. Wij willen jullie vragen de gegevens in te
vullen bij binnenkomst. In school dient in ieder geval de 1,5 meter afstand regel gehanteerd te
worden en het gebruik van een mondkapje is verplicht. Helaas kunnen er voorlopig geen grote
afsluitingen met ouders plaats gaan vinden. Wel kunnen, op afspraak, de geplande gesprekken met
de leerkrachten doorgaan. We blijven de komende tijd extra alert op de hygiënemaatregelen in
school.
_____________________________________________________________________________________

Sint Maarten
Aankomende woensdag, 10 november, krijgen de kinderen om Sint Maarten te vieren, een broodje
knakworst. Het zal niet de hele lunch vervangen dus het is goed om nog wel wat eigen brood mee te
nemen.

_____________________________________________________________
Handbal 10 november
Aanstaande woensdag, 10 november, heeft groep 5/6 handbaltoernooi. De eerste wedstrijd wordt al
om 14:45 gespeeld dus we willen na schooltijd vertrekken. Het is handig om wat te eten en te
drinken mee te nemen. We zien tijdens de gymlessen dat de kinderen niet altijd (goede) schoenen
meehebben, Dat is tijdens deze middag extra belangrijk. De laatste wedstrijd is om 16:10 uur en als
ze doorgaan is de finale van 16:35 tot 16:45 uur.

_____________________________________________________________

Dit was onze week....
Onderbouw
Deze week hebben we een kok geknutseld. Hierbij moesten we het schort vouwen. Verder hebben
we met groep 1 en 2 een voorbereidende schrijfopdracht gedaan. De kok maakte veel soorten
bewegingen tijdens zijn werk. Deze hebben wij gevolgd met ons potlood.
Groep 3 heeft deze week thema 3 van lezen afgerond. Met rekenen zijn we bezig geweest met het
tellen en de plek op de getallenlijn. Ook hebben we weer wat splitsoefeningen gedaan. Deze keer
ook een keer in spelvorm.
Onze lampionnen zijn klaar. Ze zijn erg mooi geworden. De kinderen willen ze het liefst direct mee
naar huis nemen, maar daar wachten we nog even mee. Ze staan zo gezellig in de klas.
Vrijdag hebben we een “blote-voeten-pad" gemaakt in de bouwhoek. Er werd een pad gemaakt met
blokken en daarop en ertussen hebben we allerlei materialen gelegd. We mochten er met onze
sokken overheen lopen. Dat is best raar, we konden goed de materialen voelen door onze sokken
heen.

Middenbouw
Deze week hebben we een begin gemaakt met het nieuwe thema van Taal. Groep 4 heeft het
onderwerp ‘Onderweg', groep 5 gaat werken over ‘Geld'.
Ook heeft groep 4 een nieuwe categorie geleerd met spelling. We hebben het gehad over
'langermaakwoorden'. Dit zijn woorden die eindigen op een 't'. Om erachter te komen of je dit met
een d of een t moet schrijven, maken we het woord langer.
Beide groepen zijn deze week bezig geweest met klok kijken. Groep 4 heeft kennisgemaakt met
kwartieren en hoeveel minuten zitten er nou eigenlijk in een uur? Groep 5 is aan de slag geweest
met tijden zoals 10 voor 6 en 5 over 3.
Omdat Sint-Maarten voor de deur staat, zijn we natuurlijk al druk bezig met het maken van een
lampion! Het is een echt bouwwerk geworden. Af en toe was het maken ervan pittig, maar de
kinderen kunnen super trots zijn op hun lampion.

Bovenbouw
Afgelopen week hebben we een keer een ander soort spellingles gedaan dan dat we normaal doen.
Overal lagen woorden verstopt. Deze woorden moesten we op een blaadje schrijven die in de klas
lag. Het waren de woorden die we normaal gesproken in de les hadden geoefend. Iedereen was
weer erg betrokken en er werd al gevraagd of we dit vaker konden doen. Dat gaat zeker gebeuren!
De laatste weken zijn we druk bezig geweest met de lampionnen. De kinderen hebben heel hard
hun best gedaan. En het resultaat mag er zijn:

We hebben deze week de eerste spreekbeurt van dit schooljaar gehad. Joëlle was zo dapper om als
eerste haar spreekbeurt te houden. Haar spreekbeurt ging over konijnen. We hebben allemaal
geleerd waar we op moeten letten bij het aanschaffen van een konijn en hoe ze verzorgd moeten
worden. En wat hadden we een geluk... Joëlles moeder kwam langs met drie jonge konijntjes van
hen. We hebben op de rand van de zandbak gezeten en iedereen mocht om de beurt een konijntje
op schoot houden. Iedereen vond dit wel heel erg schattig. Misschien kwamen sommige wel thuis
met de vraag of ze een konijntje mogen....

Vrijdagmiddag hadden we een les media van Scala. We werken samen met Scala. Zij verzorgen
jaarlijks gastlessen bij ons op school. Elk jaar kiezen wij weer andere vakgebieden. Voor ons is dat
nu media. De kinderen hebben eerst met de gastdocent gekeken naar verschillende foto's met
verschillende posities en composities. Door hier mee te variëren krijg je allerlei effecten. Er zijn
hele mooie foto's uitgekomen. We hebben hieronder een aantal foto's van de les en één foto
waarvan wij niet konden raden wat het is, misschien kunt u het raden.........

_____________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
De les van deze week ging over een feestje vieren. Wat hoort er allemaal bij een gezellige
verjaardag? Er werden veel dingen opgenoemd door de kinderen. Van slingers tot muziek. Samen
kun je een feestje laten slagen. En samen kunnen we het ook goed hebben in de klas. Ter afsluiting
hebben we een filmpje bekeken van hoe een verjaardag in een klas werd gevierd.

Middenbouw
Wij zijn deze week begonnen met blok 2: 'Wij lossen conflicten samen op'. We hebben besproken
wat een conflict is en welke conflicten bij ons in de klas wel eens spelen.
Ook hebben we het gehad over het hebben van een meningsverschil. Dit kan natuurlijk leiden tot
een conflict, maar we proberen hier samen uit te komen, voordat een conflict ontstaat.

Bovenbouw
Deze week hebben we het gehad over plagen en pesten. We hebben naar een aflevering van het
Klokhuis gekeken. We zagen een aantal situaties waarbij we hoorden dat er niet alleen de pesters
een rol spelen, maar ook de omstanders. Soms doen omstanders niets omdat ze het niet door
hebben, maar er zijn ook omstanders die niets doen omdat ze bang zijn dat ze dan ook gepest gaan
worden. Ook zijn er omstanders die mee gaan doen met de pester. We hebben het verder gehad
over wat pesten is. Soms is het ook het buitensluiten van iemand.
_____________________________________________________________________________________

De Boskabouter
De peuters zijn bezig geweest met het maken van een lampion voor Sint-Maarten. En natuurlijk zijn
we ook bezig met Sint Maarten liedjes oefenen; dat gaat steeds beter! Verder zijn ze bezig om een
paddenstoel te maken, ze hebben op de hoed al mooie stippen gestempeld. Volgende week gaan we
alles afmaken.
_____________________________________________________________________________________

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

