
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 19 juni 2020 

Agenda 

 

27 juni 
30 juni 
  3 juli 
  6 juli – 14 augustus 

Oud papier  
Feestelijke middag  
12:00 uur leerlingen vrij 
Zomervakantie 

 

Rapporten en Talentmappen inleveren  

We hebben al veel rapporten en Talentenmappen teruggekregen, maar er ontbreken nog een 

aantal. Zou u deze alsnog aan uw zoon/dochter mee willen geven? Alvast bedankt! 

______________________________________________________________________________________ 

Ouderbijdrage  

Afgelopen jaar heeft u als ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald voor uw kind(eren). 

Aangezien we dit jaar vanwege de Corona crisis niet alle activiteiten hebben gedaan, heeft de MR in 

overleg met de OR besloten dat er volgend jaar geen vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd aan u 

als ouders.  
Een deel van de ouderbijdrage wordt altijd besteed aan de schoolreis. Aangezien de schoolverlaters 

dit jaar geen schoolreis hebben gehad en deze volgend jaar ook niet meer meemaken met onze 

school, hebben we afgesproken dat dit geld wordt teruggestort. U ontvangt dit binnenkort op uw 

rekening.  

_____________________________________________________________________________________ 

Budget OR 

We hebben allerlei nieuwe materialen aan kunnen schaffen, doordat daar nog budget vanuit de OR 

voor was. Ook is dit mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van het oud papier. We hebben van 

alles voor het buiten spelen gekocht, spelletjes voor rekenen, taal en techniek. Er is al met plezier 

gebruik van gemaakt. Heel erg bedankt hiervoor!     

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Dit was onze week...  

Onderbouw  
We zijn hartstikke blij met de nieuwe wipwap op het speelveldje bij het grote klimrek! Allemaal 
zijn we er al op geweest. Met de lakens hebben we hutten gemaakt, het was lekker donker binnen 
in de hut.  
We hebben gestempeld, op ons netst gekleurd en natuurlijk gewerkt aan een mooie verrassing!  
Een kleuter noemde deze week in een goede context: ’Je angst overwinnen.’ Wat mooi gezegd! 
In de ijssalon zijn veel ijsjes verkocht en hebben we geleerd over de verschillende rollen die 
gespeeld kunnen worden.  
Groep 2 is gestart met een instapblok voor rekenen groep 3, de kinderen waren zo trots! 
 
Middenbouw 
Deze week is er weer hard gewerkt door iedereen. We hebben met rekenen sommen gemaakt 
m.b.v. de getallenlijn.  
Voor spelling is groep 3 deze week bezig geweest met de eeuw-/-ieuw woorden. Groep 4 had deze 
week in de les zelfs woorden met 3 categorieën. Het lukt steeds beter om de juiste categorie te 
benoemen. Het toepassen blijft nog wel lastig, maar we blijven hier goed mee oefenen. 
Jessy heeft deze week zijn spreekbeurt gehouden over vossen. We weten nu dus weer veel meer 
over de vos. 
Deze week ook nog in de klas woorden gezocht in de klas. Deze woorden moesten daarna worden 
gezocht in een woordzoeker. De kinderen mochten dit in groepjes doen. Bijna alle woorden zijn 
gevonden in de klas en uiteindelijk ook nog in de woordzoeker. 
 

     
 
Bovenbouw  
Woensdag had groep 8 een kennismakingsochtend op het voortgezet onderwijs. Het was best gek 
zonder hen. Groep 8 kwam enthousiast weer terug en ze hebben zin in volgend schooljaar! 
Maar...... we denken dat ze ons stiekem best gaan missen. 
Groep 5,6 en 7 heeft een proefje gedaan met koffiefilters, daar moesten ze met stift op tekenen en 
dan in het water dopen. We hebben tijdens dit proefje ontdekt dat in zwart andere kleuren 
verwerkt zijn: 

 

 

                                           
 

 
 
 



   
 

   
 

De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
We zijn allemaal anders maar ook allemaal een beetje hetzelfde. Dat is waar we het deze week 
over hebben gehad en dan niet over hoe we eruitzien, maar als gezin/familie. We hebben allemaal 
een gezin, dat is hetzelfde. Een papa en mama en kinderen. Maar ieder gezin heeft verschillende 
kinderen: broer(tje)s/zus(je)s wel/niet.  
 
Middenbouw 
Wij zijn deze week verdergegaan met ons boekje die we maken bij het blok ‘we zijn allemaal 
anders’. Ook deze week hebben we weer een tekening gemaakt over een onderwerp en elkaar 
daarover verteld.  
 
Bovenbouw  
De les van Blink wereld kwam deze week overeen met de les van de Vreedzame School, dus we 
hebben deze lessen gecombineerd. Het ging over kinderen uit andere werelddelen. Eerst hebben we 
gekeken welke werelddelen er zijn. Toen hadden we een voorbeeld van een jongen in de klas in het 
Amazonegebied. Het klaslokaal zag er anders uit, hij had een ander uiterlijk en droeg andere 
kleren. Ook zagen we dat ze daar niet zoals hier Chromebooks op school hadden.  
We hebben het leven van kinderen uit andere werelddelen vergeleken met het leven dat wij hier 
hebben. Sommige hadden overeenkomsten en er waren heel wat verschillen. De verschillende 
kleding had te maken met het klimaat dat een land heeft en het kon te ook te maken hebben met 
hoeveel geld de mensen hebben. Ook waren er kinderen die op school een uniform moeten dragen, 
dat leek de klas maar niets.  
 _________________________________________________________________________________ 
 

De Boskabouter 

 
De peuters hebben deze week het verschil tussen warm en koud gevoeld en geproefd. Grappig hoe 
sommige kinderen een voorkeur voor warm water hebben om te drinken! Verder stond er op de 
planning dat we met onze schaduwen zouden spelen in de zon maar het weer werkte niet mee, dus 
dat gaan we volgende week proberen. En natuurlijk hebben ze allemaal enthousiast voor hun vader 
een cadeautje gemaakt. 
______________________________________________________________________________________ 
 

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

  

 

 


