
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 26 juni 2020 

Agenda 

 

27 juni 
30 juni 
6 juli – 14 augustus 

Oud papier  
Feestelijke middag  
Zomervakantie 

 

Nieuwe collega 

We zijn blij u te kunnen vertellen, dat we een nieuwe collega hebben gevonden voor de 

middenbouw en bovenbouw. 

Juf Mieke Vos komt ons team versterken! 

Op maandag en dinsdag staat zij voor de bovenbouw, op donderdag en vrijdag voor de middenbouw. 

Maandagochtend komt zij op school om kennis te maken met de kinderen en het team. 

We wensen juf Mieke een fijne tijd bij ons op school! 
____________________________________________________________________________________ 

Oud papier 

A.s. zaterdag wordt er weer oud papier opgehaald, de opbrengst hiervan gebruiken we om extra 

activiteiten te organiseren en materialen aan te schaffen voor de leerlingen. We zijn erg blij dat we 

dit kunnen doen door uw inzet als ouders hiervoor! 

Deze keer staan de fam. M. Kroezen (met aanhanger), fam. Lovers, fam. Wolf en fam. Koster op het 

rooster.  

Op 22 augustus is de eerstvolgende keer dat er weer oud papier wordt opgehaald. Dan staan fam. 

Giethoorn (met aanhanger), fam. Kiestra, fam. Koster en H. Kreeft ingeroosterd.  
Wanneer u verhinderd bent, vragen we u zelf vervanging te regelen. Alvast bedankt!   
 _____________________________________________________________________________________ 

Traktatie  

Vanaf 9 juni volgen wij het beleid van Bijeen wat betreft trakteren. Dit houdt in dat de jarigen in 

deze laatste periode helaas niet mogen trakteren. Zodra trakteren weer is toegestaan dan 

informeren wij u daar over.  

 



   
 

   
 

Afzetlint  
 
We hebben voor het openen van de scholen witte lijnen op de vloer gemaakt zodat het voor u 

duidelijk was waar u achter moest blijven voor het brengen en halen van uw kind(eren). Nu blijkt 

het dat het voor sommige ouders handiger is om naar het andere punt te lopen om daar te wachten. 

We hebben een lint aan de palen voor school vastgemaakt, zodat het zichtbaar is waar u achter 

moet blijven.  

 

_____________________________________________________________ 

 

Richtlijnen 

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de richtlijnen er na de zomervakantie uitzien. Daarom 

starten we na de vakantie op dezelfde manier als nu: iedere groep met een eigen ingang en nog niet 

op het plein spelen voor schooltijd. 

Mochten de richtlijnen versoepeld zijn, dan kunnen we dat snel aanpassen. Maar door nu dit besluit 

te nemen is het voor iedereen duidelijk hoe we de eerste schooldag starten. 

______________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week...  

 
Onderbouw  
We zingen al een tijdje een vrolijk liedje, de tekst is als volgt: 
Pinon pinon, pinon, pirulin, pirulin, perulero. 
Pinon, pinon, pinon, pirulin, pirulin, pirulon. 
Un, dos, tres. 
Dit leuke liedje is ook op Youtube te vinden. 
We hebben lekker buiten gespeeld, ook met water. In de ijssalon hebben de kinderen ijsjes gekocht 
en verkocht. De verschillende rollen worden steeds beter gespeeld! 
 
Middenbouw 
We hebben een gezellige, maar ook leerzame week gehad. Deze week gaven Dylan en Finn hun 
spreekbeurt. De één over dino’s, de ander over haaien. We hebben veel geleerd over deze mooie 
dieren! 
Omdat het natuurlijk prachtig weer was, hebben we deze week ook een aantal activiteiten buiten 
gedaan. Zo hebben we buiten bij de nieuwe picknickbanken fruit gegeten, een bewegend dictee 
gedaan en natuurlijk lekker met water gespeeld! 
 
Bovenbouw  
Het was een warme week, maar ondanks de hitte is er nog hard gewerkt. Donderdag was het de 
laatste dag met de hele groep voor juf Anita. Zij hebben een escaperoom gespeeld.  
Vrijdagochtend was er nog een laatste toets van dit schooljaar, de toets van Engels. ‘s Middags 
hebben we buiten met water gespeeld, dit zorgde voor een welkome verkoeling.                                         
 



   
 

   
 

De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
We hebben nog eens extra aandacht besteed aan samen spelen, samen delen. Iedereen mag 
meedoen, maar wel moet er samen overlegd worden over het spel. Samen afspraken maken en je 
daaraan houden. Dat is moeilijk maar het lukt al heel goed! 
 
Middenbouw 
Deze week hebben we veel aandacht gehad voor diverse afspraken die we hebben in de groep. Het 
was prettig om te merken dat er heel rustig en stil gewerkt kan worden door de leerlingen. We 
helpen elkaar bij het werk, maar letten erop om dit wel even te vragen vooraf. We spelen samen en 
houden rekening met elkaar!  
 
Bovenbouw  
Het is de laatste periode met deze groep zoals het nu is. We nemen afscheid van groep 8. Natuurlijk 
zien de kinderen elkaar nog wel buiten school om, maar vanaf volgende week niet meer in de klas. 
Hier besteden we deze periode aandacht aan.  
______________________________________________________________________________________ 
 

De Boskabouter 

 
Wat een toepasselijk weer bij het thema "Oef, wat warm!" 
De peuters hebben dinsdag ontdekt dat sommige dingen blijven drijven (veertjes, kurken, 
badeendjes) in een bak met water, en dat andere dingen zinken (muntstukken, stenen). Lichte en 
zware dingen, dat was leuk, vooral de plons van de zware dingen. Met de waterbak buiten gingen ze 
daar donderdag nog weer even mee bezig. We hebben ook ijsjes geplakt, die horen natuurlijk ook 
bij warm weer. En natuurlijk werd er weer voorgelezen uit een toepasselijk prentenboekje, deze 
week ging Nijntje naar het strand. 
______________________________________________________________________________________ 
 

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

  

 

 


