
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 9 juli 2021 

Agenda 

12 juli – 20 augustus  
28 augustus 

Zomervakantie 
Oud papier 

__________________________________________________________________________________ 

Studiedag 

U heeft een overzicht gekregen met de studiedagen van dit schooljaar, de dagen dat uw zoon of 
dochter dus vrij is. Er stond één verkeerde dag tussen; dat ging om donderdag 18 november. Dat 
moet donderdag 11 november zijn.  

_____________________________________________________________ 

Laatste week  
 
De laatste week van dit schooljaar zit er alweer op. De kinderen hebben nu allemaal een 
welverdiende vakantie. Op maandag hebben we workshops van Scala gehad. Hierover leest u meer 
in de stukjes van de groepen.  

Donderdagochtend heeft groep 8 hun afscheidsactiviteit voor de hele school gedaan. Ze hebben dit 
zelf bedacht en georganiseerd. Het was een soort vossenjacht waarbij de kinderen in groepjes 
rondom school op zoek moesten naar de ‘vossen’. Daarbij en op andere plekken moesten ze 
opdrachten doen. Zo moesten ze met een ei op een lepel lopen, een liedje van kinderen voor 
kinderen zingen, raden wat voor voorwerpen in een grabbeldoos zaten en zo nog meer leuke 
opdrachten. Het was een leuke afsluiting met groep 8. Na de activiteit hebben we groep 8, al 
fietsend de school uit, uitgezwaaid.  

Tot ziens groep 8, heel veel succes op de middelbare school en kom gerust nog eens langs! 

                                           



   
 

   
 

  

Vrijdagochtend hebben we in groepjes, alle leeftijden weer door elkaar, een spel gedaan. Het spel 
heet 88 games. Ieder groepje kreeg een stempelkaart met 88 nummers. Daarbij hadden ze een lijst 
met 88 korte en wisselende opdrachten. De bedoeling was dat ze zoveel mogelijk van die 
opdrachten in een uur zouden doen. Er waren opdrachten als: zoek 10 rode voorwerpen, 
touwtjespringen, 15 keer achteruit huppelen, maak een raar kapsel, ga 10 keer de trap op en af, 
een ballon opblazen en zo nog meer.  
We hadden opdrachten binnen, op het plein en op de parkeerplaats. Op elke plek was één van de 
leerkrachten de jury en degene die de opdrachten moest afstempelen. Het was een zeer geslaagde 
activiteit. De kinderen deden dit heel leuk en fanatiek. Er werd goed samengewerkt en we genieten 
ervan dat de kinderen weer met alle groepen door elkaar dit soort dingen mogen doen. De kinderen 
gaven aan dat ze dit erg leuk vinden, dus we zullen dit wel vaker doen met de school. 

Wij vonden het een goede en gezellige laatste schoolweek! 

 

     



   
 

   
 

    

                 
_____________________________________________________________________________________ 

Zomerlezen  

 
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te 

voorkomen dat een terugval optreedt in de vakantie, is het belangrijk om thuis regelmatig te 

blijven lezen. Zomerlezen noemen we dat. Door in de zomer door te lezen met je kinderen, zorg je 

ervoor dat de leesontwikkeling tijdens de vakantie gewoon doorgaat en kan uw kind in het volgende 

schooljaar starten met een voldoende leesniveau.  
_____________________________________________________________ 
 
Afscheid meester Christian  
 
Beste ouders,  

 

Zoals jullie al hebben begrepen kom ik na de zomervakantie niet terug. De reisafstand vanuit 

Groningen is mij te ver. Ik heb hier een leuke tijd gehad en genoten van de kinderen. Bedankt voor 

het leuke contact op het schoolplein. Ik wens het beste voor jullie kinderen. 

 
____________________________________________________________ 
 
 
  



   
 

   
 

Gymschoenen 
 
Sportschoenen voor de gymles. 

Regelmatig komen er kinderen trots naar me toe: “Kijk meester, ik heb nieuwe gymschoenen!” Vaak 

ben ik dan net zo enthousiast als het kind, maar soms ben ik minder tevreden met de keuze die 

gemaakt is bij de aanschaf van het schoeisel. 

Het probleem is de veiligheid, veilig sporten, goede pasvorm en goede grip. Schoenen zitten vaak 

veel te los door te ruime schoenen (op de groei gekocht) maar ook vooral door elastiek verwerkt in 

de schoen of elastieken veters erin. Enkel blessures liggen op de loer. Door gladde zolen glijden ze 

echt weg in de zaal, bij die zolen kunnen ze soms niet eens bij een bank in wandrek omhooglopen, 

zo glad zijn die plastic zolen, zie dan dat kinderen niet lekker bewegen en de schoenen soms nog 

liever uittrekken. Let ook bij passen erop dat klittenband wel daadwerkelijk vast kan, dit lukt niet 

altijd bij smalle voeten of doordat ze te veel op de groei zijn gekocht. 

- Maar blote voeten mag bij mij ook, doen vrij veel kinderen, maar dat kan tijdens het gymmen wel 

eens vervelend zijn als je aan het voetballen/touwklimmen bent of er staat per ongeluk iemand op 

je voeten. 

Waar op te letten: 

- Het moeten zaalschoenen zijn, te herkennen aan vrij vlakke zool of kleine ribbeltjes, bij twijfel 

raadpleeg verkoper. Geen buitenschoenen zoals kunstgrasschoenen of hardloopschoenen te 

herkennen aan meer profiel of nopjes. Ook zijn er zaalschoenen die heel glad, beetje hard plastic 

achtig (niet goed, vaak witte zolen, zeer glad), ze moeten zacht soepel rubberachtig zijn. 

- Als je kiest voor turnschoentjes (die je aantrekt als een sok) dan vind ik die goedkopere niet zo 

goed, ze zijn erg glad, geen grip, de betere haal je bij een speciale sportzaak. 

- Laatste advies koop de schoen vlak voor ze weer naar school gaan en niet aan het begin van de 

zomervakantie, zodat ze er niet uitgegroeid zijn als ze de schoenen gaan dragen (kinderen groeien 

tijdens de vakantie vaak veel). 

Deze zijn zeer goed Deze zijn alleen goed met gele rubberachtige zool/ niet goed als ze de witte 

gladde plastic-achtige zool hebben Rucanor heeft ze nog met rubberachtige zool, zie bol.com 

Deze niet (vanwege elastiek) 

Deze niet (gladde zool) Deze niet (gladde zool) 

Hoop jullie geholpen te hebben bij een betere keus van schoen voor de veiligheid van de leerlingen 

maar ook voor het plezier bij het bewegen. Nogmaals wil ik noemen dat het dus geen hele dure 

schoenen hoeven te zijn. 

Groet Meester Livius 
________________________________________________________________________________ 

 
Samen spelen  
 
Het is de gewoonte dat de kinderen van de onderbouw voor schooltijd binnen komen en dat de 

andere kinderen op het plein spelen tot 8.30 uur. Steeds vaker merkten we dat de kinderen van de 

onderbouw ook graag nog even buiten wilden spelen. In plaats van dat ze voor hun gevoel meteen 

aan het “werk” moesten. We hebben dit nagevraagd en inderdaad, de kinderen gaven aan dat ze 

het liefst nog even samen met de andere kinderen buiten speelden. 
Na overleg met de Deelraad, willen we hiermee na de zomervakantie beginnen. Vanaf 8:15 uur tot 

8:25 uur kunnen de kinderen samen spelen. Ook de leerkracht is dan buiten zodat u nog even 

contact met haar kunt hebben. Om 8:25 uur gaan ze per bouw naar binnen, zodat de lessen om 8:30 

uur kunnen beginnen. 



   
 

   
 

_____________________________________________________________________________________ 

Aanbod 0 tot 12 jarigen Tiendeveen 

Onze school, thuishuis het Turfje en Spelerwijs (peuteropvang in school) hebben de afgelopen jaren 

geïnvesteerd in een goede samenwerking. We hebben de ambitie uitgesproken om met elkaar op te 

trekken. Voor jonge kinderen is voorspelbaarheid belangrijk. Dezelfde mensen en hetzelfde 

pedagogische klimaat zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind, mede daarom hebben 

we de handen ineen geslagen. 

Spelerwijs en thuishuis het Turfje willen graag gezamenlijk het aanbod voor de 0-12 jarigen in 

Tiendeveen uitbreiden. Ook als school willen we graag de huidige samenwerking uitbreiden en 

verdiepen. 

Daarom willen we graag onderzoeken wat de specifieke behoefte is in het dorp. Bij voldoende 

aanmeldingen kunnen we een ruimte in het MFC huren. 

Deze ruimte zou voor opvang voor 0-4 jarigen kunnen zijn (KDV) en/of de voorschoolse opvang en/of 

buitenschoolse opvang. 

Deze uitbreiding van het aanbod komt naast de huidige voorzieningen van Spelerwijs en het Turfje 

in het dorp. 

Meteen na de zomervakantie gaan we de behoefte peilen, u hoort van ons! 

_______________________________________________________________________________ 
 
Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Afgelopen week hebben we veel jarigen in onze groep gehad. Luux, Doutsen en Dajen waren jarig of 

zijn in de vakantie jarig. Gefeliciteerd! 

Op maandag hadden we en leuke middag met workshops van Scala. De kinderen hebben een leuke 

muziekles gehad en ze hebben op de djembé gespeeld. Wat een muzikale talenten hebben wij bij 

ons de groep! 

Op donderdag hebben we een vossenjacht gedaan, die Sterre en Aline hadden bedacht. Echt heel 

erg leuk om dit te doen en we moesten ook nog allerlei opdrachten doen. Zo zagen we bijvoorbeeld 

hoe de juffen en meester er als baby uitzagen. We wisten niet van alle foto's goed welke juf dit 

was.  

Op vrijdag hebben we nog een spel gedaan waarbij we allerlei opdrachten moesten doen. We 

moesten in een uur tijd zoveel mogelijk opdrachten doen. De kinderen uit de midden- en 

bovenbouw konden de opdrachten voorlezen en wij konden helpen met het uitvoeren van de 

opdrachten. 

Het was een gezellige en leuke laatste schoolweek. We wensen iedereen een hele fijne vakantie 

toe! 



   
 

   
 

         

        
 

Middenbouw 
De week stond in het teken van afronden. De laatste lessen van dit schooljaar zijn gedaan, de klas is 

opgeruimd en er is afscheid genomen. 
Op maandag hadden we nog een gezellige middag met workshops van Scala. We begonnen met de 

workshop ‘dans'. We leerden 2 dansjes aan van de dansjuf, heel erg leuk! Daarna deden we de 

workshop ‘muziek'. We hadden al eerder een online les gehad deze meester, dus de kinderen 

herkenden hem meteen en wilden heel graag het lied van de kat nog eens zingen. Er werd heel 

enthousiast meegedaan! 
Dinsdag was het voor groep 5 tijd om even een kijkje te nemen in de bovenbouw. Daar hadden de 

boys natuurlijk heel veel zin in! Bij ons kwamen de kinderen van groep 3 alvast even kennismaken. 

We hebben alvast afgesproken wie waar mag zitten volgend schooljaar, hebben wat boeken en 

schriften bekeken en een gezamenlijke activiteit gedaan. Het lijkt ons erg gezellig met elkaar 

volgend schooljaar!                                                                                    

  
     

 

 

 

 

     



   
 

   
 

Bovenbouw 
Het was een week met veel leuke activiteiten. Op maandag en dinsdag waren de kinderen druk met 

het ontwerpen van een eigen dierentuin. De kinderen kregen een totaalbedrag en een lijst met 

kosten per dier, hok e.d. Iedereen was druk aan het rekenen wat er allemaal gekocht kon worden. 

Het resultaat is op een plattegrond getekend en dit hebben we aan elkaar gepresenteerd.   

Maandag hadden we 2 workshops van Scala. We begonnen met djembé. We begonnen met een 

makkelijk ritme, maar dit werd steeds lastiger. Daarna mochten we een dansworkshop doen. We 

deden een flashmob. Het resultaat is te zien op https://youtu.be/LnNzHuEqXOk Dit is een privé link 

waar alleen mensen met de link in kunnen. Na 2 weken is dit niet meer beschikbaar. 

Op dinsdag hebben we verschillende spellen in de klas gedaan. We moesten o.a. liedjes raden, 

woorden uitbeelden voor elkaar en woorden maken met letters die op onze rug of buik zaten. Er is 

veel gelachen tijdens deze spellen.  

    

   
_____________________________________________________________________________________ 

Heel erg bedankt 

Het schooljaar zit erop. De kinderen hebben hard gewerkt en goed hun best gedaan. De 

leerkrachten hebben hun best gedaan, maar zonder de hulp van alle ouders hadden we het ook niet 

allemaal zo kunnen doen.  

We hebben nog extra hulp gehad van sommige ouders. Wij willen jullie nog extra bedenken: 
Laurien, bedankt voor het maken van de foto's deze week! De OR, deelraad en Marian bedankt voor 

je deelname en inzet de afgelopen jaren in de deelraad! De hulp van het oud papier en Lars voor je 

inzet de afgelopen jaren.  
Wij waarderen deze hulp enorm en we hopen dat we iedereen nu genoemd hebben.  



   
 

   
 

De Boskabouter  
 
Dinsdag hebben de peuters het thema "Hatsjoe " afgesloten. De laatste schooldag zijn we met de 

groep naar de peuterspeelzaal van Nieuweroord geweest, dit is een grote peuterspeelzaal met ook 

veel buitenruimte. We hebben natuurlijk dit jaar ook geen uitje gehad, dus dit was een leuke 

feestelijke afsluiting. De kinderen hebben het tenminste naar hun zin gehad. Deze dag heeft Anna 

alvast haar verjaardag gevierd, zij gaat na de vakantie naar de basisschool. Iedereen een fijne 

vakantie gewenst! 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een fijne vakantie! 

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

 

 


