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Studiedag Bijeen: leerlingen zijn vrij
Juffendag

_____________________________________________________________________________________

Start schooljaar
Na de zomervakantie heb ik het werk op de beide scholen weer opgepakt. Het is fijn dat ik weer zo
ver hersteld ben, dat dit mogelijk is. De komende maanden bouw ik mijn uren op. Ik werk flexibel,
zowel op de scholen als thuis maar uiteindelijk zal ik weer op mijn vaste dagen op de scholen zijn:
maandag en woensdag in Nieuwlande, dinsdag en donderdag in Tiendeveen.
Ik ben het beste te bereiken via e-mail: obstiendeveen@bijeen-hoogeveen.nl
Juf Olivia heeft mij de afgelopen periode vervangen en samen met het team gezorgd voor een leuk
en goed schooljaar. Ook via deze weg bedank ik mijn collega’s hiervoor.
Ik bedank u voor de fijne berichten, kaarten en attenties die ik heb gekregen, het heeft me goed
gedaan.
Juf Ina

___________________________________________________________
Even voorstellen.....
Ik ben Afra van Olmen en afgelopen week was de 2e week dat ik in
Tiendeveen aan het werk mag. Ik heb afgelopen jaar gewerkt als
onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bij stichting Kits
primair en ik woon in de gemeente Hoogeveen samen met mijn
vriend. Afgelopen zomer hebben wij genoten van de natuur die
Drenthe te bieden heeft.

____________________________________________________________

Schoolkorfbal
Op woensdag 14 september doet groep 3 t/m 8 mee aan het schoolkorfbaltoernooi in Elim. Het
toernooi duurt van 9.00 - 13.00 uur.
Wij moeten er om 8:30 zijn dus wij willen graag om 8:15 vertrekken vanaf school.
Het korfbaltoernooi is buiten dus het is goed om rekening te houden met het weer. Bijvoorbeeld
een korte broek aan en een lange broek aan of mee om erover te doen als het koud is.
De kinderen krijgen een T-shirt van school om in te spelen.
_____________________________________________________________________________________

Oproep
Tijdens de komende periode gaan we in de groepen 6/7/8 tijdens de Blink lessen oude apparaten
bekijken aan de binnenkant. We gaan ze dus kapot maken/slopen. We zijn hiervoor op zoek naar
apparaten die we uit elkaar mogen schroeven en slopen. Denk hierbij aan oude fototoestellen,
mobieltjes, printers e.d. Als u thuis nog wat heeft liggen, dan zijn we hier erg blij mee.
Ook gaan we het in één van de lessen hebben over duurzame materialen. Dit doen we door de
duurzaamheid van tasjes van verschillende materialen te onderzoeken. Wilt u dit meegeven aan uw
zoon of dochter?
_____________________________________________________________________________________

Leerlingenraad
Binnenkort hebben we weer de verkiezing voor de nieuwe leerlingenraad. De kinderen maken
anoniem een poster met daarop hun ideeën voor komend schooljaar voor de leerlingenraad. De
verkiezing zal plaatsvinden op dinsdag 20 september. Tijdens de verkiezing bekijken we met de
kinderen de posters. Deze is deze verkiezing dus erg belangrijk!

_____________________________________________________________
Kleding, tassen en schoenen van de leerlingen
Al een tijdje hebben wij wat achtergebleven kleding, schoenen, handschoenen enz. van de kinderen
op school. Wij willen dit graag opruimen. Volgende week woensdag, 14 september, leggen wij rond
13:45 deze spullen op een tafel buiten voor school. Zou u willen kijken of daar wat tussen ligt van
uw zoon of dochter? Wat achterblijft krijgt een tweede bestemming.
_____________________________________________________________________________________

School van de maand
De kinderen hebben een ticket voor zwembad de Dolfijn meegekregen. Daarmee mogen ze in deze
maand zwemmen op de woensdag van 14.00u – 19.00u, zaterdag van 13.15 – 16.00u en op zondag
van 10.30u – 14.00u in zwembad de Dolfijn, Bentincksdijk 10 te Hoogeveen.
Voorwaarden:
- De gratis entree is alleen mogelijk op de hiervoor genoemde dagen en tijden met de daarvoor
verstrekte kaartjes. Het kaartje blijft de hele maand september geldig en hoeft dus niet ingeleverd
te worden bij de balie.
- Elk kind moet het eigen toegangskaartje meenemen naar het zwembad. Het is niet mogelijk om
broertjes en zusjes op hetzelfde toegangskaartje te laten zwemmen.

_________________________________________________________________________________

Schoolfruit
Vanaf deze week krijgen de kinderen iedere week van woensdag t/m vrijdag weer schoolfruit
aangeboden. Ze hoeven deze dagen dus zelf geen fruit mee te nemen. Als ze één van de
fruitsoorten niet lusten dan willen we u vragen om ander fruit mee te geven.
Iedere week zullen we in de nieuwsbrief vermelden wat er op het menu staat
Voor volgende week is dat:
woensdag: tomaat
donderdag: meloen
vrijdag: peer
_____________________________________________________________________________________

Dit was onze week....
Onderbouw
We hebben deze week kennisgemaakt met een nieuwe leerling: Naomy. Binnenkort wordt ze vier en
komt ze iedere dag. Welkom Naomy, we wensen je een fijne tijd op obs Tiendeveen!
We zijn van start gegaan met het thema Giga Groen. Door middel van een prentenboek hebben de
kinderen hebben geleerd wat wijzelf kunnen doen om goed te zijn voor de aarde. Samen hebben we
een woordweb gemaakt met daarin o.a. de mooie woorden compostbak en broodtrommel. We
hebben afval gesorteerd en in de juiste ‘container’ gedaan.
Groep 3 kent ondertussen ook de letters aa, n, en de e. Ook zijn er kleuters die fanatiek meedoen.
We zijn met z'n allen druk geweest met het tellen van hoeveelheden. Sommige kinderen konden de
getalsymbolen erbij leggen, anderen konden de aantallen al noteren.

Middenbouw
Deze week hebben we al iets meer gewerkt in de methodes. Groep 4 heeft voor het eerst gewerkt
in de methode Karakter (technisch lezen). Het is allemaal nog even wennen, daarom doen we veel
lessen samen. In alle groepen zijn we op het gebied van spelling bezig met het herhalen van de
aangeleerde spellingsregels. Deze week stonden hakwoorden, luchtwoorden en plankwoorden
centraal.
Buiten is er naar kriebelbeestjes gezocht door groep 4 en 5. In de klas hebben we besproken waar
de verschillende kriebelbeestjes het liefst leven.
Ook zijn we bezig geweest met stellen. Iedereen heeft een tekst bedacht over de vakantie. Eerst
hebben we bedacht wat we wilden gaan schrijven: over wie, over de plek waar het zich afspeelde
en wat er gebeurde. Nadat de kinderen de tekst in 'klad’ hadden geschreven, mochten ze deze
uittypen op het Chromebook.

Bovenbouw
De afgelopen week hebben we steeds meer in de schriften gewerkt. We zijn met groep 7 met taal
bezig in het hoofdstuk Buitenissig. We hebben deze week geleerd hoe we aantekeningen moesten
maken bij een luistertekst. We doen dit met steekwoorden.
In groep 8 zijn we bezig met het thema Mysteries. We mochten een verhaal maken waarbij we eerst
een aantal vragen moesten beantwoorden en naar aanleiding van deze antwoorden maakten we het
verhaal.
Ook in de middagen draaien we steeds meer het normale programma. We zijn begonnen met de
opdracht van wereldoriëntatie. De kinderen gaan in groepjes een duurzaam onderwerp uitwerken
door middel van een PowerPoint. We kwamen op onderwerpen als regels voor horeca en winkels
zoals papieren rietjes, geen plastic tasjes, zonnepanelen, duurzaam wonen, elektrische auto's. De
komende tijd gaan we hiermee verder.
Tijdens de gymles hebben we geoefend voor het korfbaltoernooi.
_____________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
We zijn nog veel bezig met de regels en afspraken. Hoe gedraag ik mij op de gang, wat doe ik in de
klas en welke regels gelden er tijdens het buiten spelen. Voorlopig zullen we dit heel vaak herhalen
zodat de kinderen goed weten wat er van hen wordt verwacht.
Middenbouw
Deze week zijn we verdergegaan met het toepassen van de afspraken die we vorige week gemaakt
hebben. We hebben het daarbij gehad over opstekers en het geven van kritiek op een ander.
Wanneer je ziet dat iemand iets nog niet goed kan of lastig vindt, kun je proberen om hier positief
op te reageren i.p.v. negatief.
Bovenbouw
We hebben deze week weer veel spellen gedaan. Het leukste spel vonden de kinderen deze week
het levend 'wie ben ik'. Iedereen moest eerst een aantal vragen beantwoorden op papier. De
briefjes kwamen in een mand. Door middel van het stellen van vragen, kwamen we erachter van
wie het briefje was, dat juf uit de mand pakte.
Verder hebben we het gehad over de afspraken in de klas en op school. We hebben het er vooral
over gehad, waarom deze afspraken er zijn. Volgende week hangen we deze afspraken op in de
klas.

_____________________________________________________________
De Boskabouter
Na de zomervakantie zijn we allemaal weer vol goede moed begonnen. Even wennen natuurlijk,
maar de kinderen hadden weinig moeite weer in het dagritme te komen. Juf Lieke is als extra hulp
bij ons op de groep gekomen, en deze week zijn er ook twee nieuwe peuters bij ons begonnen,
Hunter en Logan Jonkman. Ze doen al goed mee met de rest!
_____________________________________________________________________________________

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

