
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 3 juli 2020 

Agenda 

 

6 juli – 14 augustus 
22 augustus 

Zomervakantie 
Oud papier 

 

 

Afsluiting schooljaar 

Vandaag sluiten we een bijzonder schooljaar af. Door het coronavirus ging de school dicht en schakelden 

we over naar onderwijs op afstand. Tegelijkertijd gingen veel ouders thuiswerken en moesten zij de zorg 

voor de kinderen combineren met het begeleiden bij hun huiswerk en hun eigen werk. Wij hebben veel 

respect voor de manier waarop dit is gedaan. 

Ook het team heeft hard gewerkt deze periode. Er was veel te doen, onder andere het onderwijs op een 

andere manier vormgeven zowel inhoudelijk als technisch, ouders en leerlingen begeleiden bij de 

overstap, dagelijks contacten met ouders en kinderen onderhouden d.m.v. telefoontjes en videobellen, 

ouders informeren en afstemmen met zorgverleners op school en in gezinnen en de kinderopvang. Net als 

bij u, moest dit ook gecombineerd worden met een veranderde thuissituatie. 

Met veel waardering heb ik gezien hoe het team zich in deze periode ingezet heeft. 

De periode dat de kinderen weer naar school gingen, verliep niet zoals anders. Geen Eindtoets voor groep 

8, aanpassingen in de activiteiten voor de kinderen en ook in ons lesprogramma, doordat de groepen 

gescheiden moesten blijven. 

Toch kunnen we terugkijken op fijne laatste schoolmaanden met de kinderen en ouders, leuke activiteiten 

in de klas en een gezellig afscheid met groep 8. 

Nu staan we voor de zomervakantie. We hopen van harte dat we na de vakantie iedereen weer gezond 

aantreffen en snel kunnen overgaan naar de normale situatie. 

Namens het hele team bedank ik alle ouders, de OR, de deelraad en alle andere betrokkenen voor de 

prettige samenwerking. 

Ik wens jullie een fijne vakantie en tot ziens op 17 augustus! 

Ina Doldersum 
 



   
 

   
 

 

Afscheid: met pensioen 

Wat heb ik genoten van die mooie laatste donderdag, 2 juli 2020. 

Een hele gezellige dag met de kinderen. Ondanks de coronatijd heb ik alleen maar blije gezichten gezien 

met name tijdens het pannenkoeken eten, ze hebben gesmuld. En wat hebben alle kinderen buiten 

prachtige grote bellen gemaakt. En alle versieringen in en buiten school, zelfs mijn fiets was nog versierd. 

En al die cadeaus, kaarten, bloemen, liedjes, versjes en raadsels, het kon maar niet op, wat een 

verwennerij. En ‘s avonds heb ik alles nog eens goed bekeken. Oh lieve mensen en kinderen wat hebben 

jullie mij verrast. De kinderen hebben nooit iets hierover losgelaten. Ik wist echt van niets. 

Namens deze weg wil ik dan ook iedereen, ouders, opa’s en oma’s, collega’s, OR en MR leden, en alle 

anderen heel, heel hartelijk bedanken voor alle mooie woorden en cadeaus. 

Het gaat jullie allemaal heel goed!! 

Zorg goed voor jezelf, de school en alles eromheen, 

Houd moed, het komt allemaal goed. 

Een mooie, zonnige en fijne vakantie gewenst. 

Gr. Juf Bernadette 
 _____________________________________________________________________________________ 

Bedankt 

Beste ouders en kinderen, 
 

Bedankt voor de fijne tijd bij jullie op obs Tiendeveen. Bedankt voor jullie vertrouwen en gezelligheid. Ik 

heb me erg welkom gevoeld en van alle kinderen genoten! 

Bedankt voor alle cadeautjes en lieve woorden.  

Geniet van de vakantie en wie weet tot ziens! 

Groetjes, 

Anita 
______________________________________________________________________________________ 

De laatste week 

Het is anders gegaan dan voorgaande jaren, maar het was een geslaagde avond. We hebben dinsdag met 

de kinderen uit groep 8, hun ouders en het team afscheid genomen van groep 8. Lieve groep 8, we hopen 

dat jullie met plezier terugkijken op een fijne tijd op de basisschool en wensen jullie heel veel succes op 

het voortgezet onderwijs! 

      

                 



   
 

   
 

Ook de laatste schooldag ging wat anders dan wij gewend zijn. Maar we hadden er een mooie oplossing 

voor gevonden. We mochten van Mechteld, van Thuishuis het Turfje, spelletjes lenen. Mechteld bedankt 

voor het lenen.  

Ook hebben we hulp gehad vanuit de OR om het klaar te zetten, heel erg bedankt hiervoor! 
Om de beurt gingen de bouwen erheen en mochten ze er gebruik van maken. In de klassen werden de 

laatste dingen opgeruimd. Het was nog een geslaagde ochtend. En zo was het ineens 12:00 uur en hadden 

we (een wel verdiende) vakantie! 

     

___________________________________________________________________________________________ 
 

De Boskabouter 

 
De peuters hebben deze week het thema “Oef, wat warm” afgesloten. We hebben gespeeld met warm en 
koud water en de laatste dag hebben we met zijn allen schoongemaakt. Leuk, met je doekje in een sopje! 
We hebben afscheid genomen van Luux, hij gaat na de zomervakantie naar de kleuters. Wij starten na de 
vakantie met twee nieuwe peuters erbij. Fijne vakantie iedereen! 
___________________________________________________________________________________________ 

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

 

 


