Nieuwsbrief 13 maart 2020

Agenda

4 april
7 april
10 t/m 13 april
15 en 16 april

Oud papier
Modderdag
Goede vrijdag/ Pasen
Eindcito groep 8

Schoolfruit

Het menu van volgende week:
Woensdag: tomaat
Donderdag: meloen
Vrijdag: peer

Coronavirus
Zoals u weet volgen wij de adviezen van de RIVM/GGD met betrekking tot het Coronavirus. Gisteren
heeft het kabinet, naast de bestaande maatregelen, nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze
maatregelen zijn:
1.
2.

Bij klachten (hoesten, grieperig, koorts) thuisblijven
Mijd sociale contacten

3.
4.
5.

Evenementen > 100 personen worden afgelast
Zoveel mogelijk thuiswerken of werktijden spreiden
Bezoek van kwetsbare personen beperken

Voor het basisonderwijs geldt dat er op dit moment geen scholen worden gesloten of andere
maatregelen worden genomen. Wel worden er momenteel maatregelen genomen wat betreft de
schoolse activiteiten. De open dag van woensdag 18 maart gaat niet door en de Grote Rekendag op
woensdag 25 maart gaat ook niet door.

Pannenkoekdag
Afgelopen week kregen we het volgende bericht van de organisatie van de Pannenkoekdag:

Tot onze grote spijt moeten wij je mededelen dat de viering van Nationale Pannenkoekdag op
vrijdag 20 maart 2020 is afgelast. Als initiatiefnemers willen wij, Tefal en Koopmans, geen enkel
risico nemen dat het coronavirus zich via dit evenement verder verspreidt. Temeer omdat
ouderen een extra kwetsbare risicogroep zijn voor dit virus.
Helaas gaat daarom de Pannenkoekdag dit jaar niet door. We hopen volgend jaar op een nieuwe kans!

Dit was onze week...
Groep 1/2
Deze week staat het thema Lente centraal en daarbij denken we deze week aan de jonge dieren.
Volgende week staat de lente, maar dan het groeien van bv. de bomen, centraal.
Maar wat is het moeilijk om de namen van die jonge dieren te onthouden en waar hoort ie dan bij.
Ook deden we een taalspelletje: ik zeg 4 woorden en welk woord hoort er niet bij en waarom niet?
B.v. lammetje, big, paard en veulen.
In de klas hebben we een verteltafel en met behulp van het boek: Hoera het is lente, gaan de
kinderen het verhaal naspelen. Hierin wordt erg gezellig gespeeld.
Het liedje van deze week was: Lammetje, lammetje
In het woord Lente, zie je 2x de letter “e”. Deze letter hebben we deze week geleerd.
Maandag hebben we een leuke muziekles van een docent van Scala gehad! De les sloot helemaal aan
bij het thema Lente. We hebben de namen van verschillende muziekinstrumenten geleerd zoals
buistrom, rasp en schudei. Ook hebben we allemaal een muziekje gemaakt op een gitaar. Het was
fantastisch!
De tweede leerling van de groep heeft de waterpokken, dus volgen er vast nog wel meer...
Beterschap!
Groep 3/4
In groep 4 zijn we druk aan het oefenen met de tafels en sommen uitrekenen op de getallenlijn.
Deze week hebben we de tafel van 1 en 2 geoefend, volgende week gaan we verder met de tafel
van 10.
In groep 3 hebben we het deze week met rekenen over de 5-sommen gehad. Deze sommen hoef je
niet te tellen, maar moet je gewoon uit je hoofd leren.
Atze en Kije mochten deze week het spits afbijten en als eersten hun spreekbeurt geven. Dat deden
ze beide heel goed. We hebben er veel van geleerd!

Groep 5/6/7/8
We hebben de laatste les gehad van de muziekvereniging Irene. Al drie liedjes hebben wij geleerd
op de instrumenten. Dit waren leuke en leerzame lessen!
We hebben weer twee spreekbeurten gehad. Aline heeft ons nog meer geleerd over Nederland. En
wat een geluk: we kregen zelfs typisch Nederlands eten. Stroopwafel en drop!

Ook Doutzen heeft haar spreekbeurt gehad. Zij heeft ons van alles geleerd over sportpaarden. En
ook Doutzen had een verrassing...... haar paard was op school. Niet in de gang, maar buiten op het
veld.

Vreedzame School
Groep 1 en 2
Deze week hebben we het in de groep over bang gehad.
We hebben het boek: Bang mannetje voorgelezen. Bang mannetje is bang voor van alles: bang om
iets te zeggen als er iemand voordringt bij de bakker, bang om de straat op te gaan in zijn
lievelingsbloemenbroek, bang voor spoken onder zijn bed. Hopelijk kan de toverboom hem helpen
om iets minder bang te worden....
Vervolgens hebben we benoemd waar de kinderen bang voor zijn.
Het is niet fijn om bang te zijn. Je kunt er vaak iets aan doen. We kunnen ook iemand helpen die
bang is.
Groep 3/4/5
Deze week zijn we begonnen met het nieuwe blok: “wij hebben hart voor elkaar”. We hebben het
gehad over gevoelens die je kunt hebben: blij, boos, verdrietig, teleurgesteld, opgewonden.
De kinderen mochten gevoelens uitbeelden en we hebben het erover gehad wanneer je je
bijvoorbeeld boos, verdrietig of blij hebt gevoeld.
Groep 5/6/7/8
Wij hebben deze week een activiteit gedaan waarbij de kinderen elkaar weer eens anders leren
kennen. Het heet: zoek iemand die.... Hierbij moesten ze bepaalde vragen aan elkaar stellen en zo
allerlei antwoorden verzamelen.
Ook hebben gesproken over het gevoel boosheid. We hebben besproken wat je het beste kunt doen
als je boos bent en hoe je dit kunt gebruiken tijdens een conflict.

De boskabouter
Deze week zijn de peuters bezig geweest met allerlei rekenbegrippen; hoog/laag, groot/klein,
meer/minder en tellen. We hebben kabouters gemaakt van onze vingers, en die zaten in hun huisje
verstopt (de vuist). Eén voor één kwamen de kabouters naar buiten. Heel leuk om te doen, en gelijk
te tellen en de aantallen te vergelijken!

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

