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Nieuwsbrief 6 maart 2020

Agenda

18 maart
19 maart
25 maart

PeutersBijeen
Pannenkoekdag
Grote Rekendag

4 april

Oud papier

Schoolfruit

Het menu van volgende week:
Woensdag: mandarijn
Donderdag: pomelo
Vrijdag: appel

Unicefloop
Zondag 19 april wordt de Unicefloop weer georganiseerd in het centrum van Hoogeveen. Bij deze
sponsorloop laten basisschoolkinderen zich sponsoren voor Unicef. De kinderen lopen rondjes over
een parcours voor het gemeentehuis. De kinderen hebben een flyer mee naar huis gekregen over dit
evenement. Opgeven kan op www.cascaderun.nl. Dit kan t/m donderdag 19 maart of tot het
moment dat het maximaal aantal kinderen opgegeven is. We hopen dat er weer veel kinderen van
onze school meedoen.

Coronavirus
Stichting Bijeen volgt de instructies van RIVM / GGD met betrekking tot het Coronavirus.
De GGD en RIVM leggen momenteel geen extra beperkingen op voor scholen. Het advies is, blijf
thuis als je ziekteverschijnselen hebt zoals hoesten, kortademigheid, koorts en/of longklachten,
neem bij klachten telefonisch contact op met je huisarts en volg de instructies van de huisarts.
De reeds bestaande hygiënemaatregelen op school worden uitgebreid met een extra maatregel,
namelijk dat we eenieder verzoeken geen handen te schudden.
De maatregel geldt voor leerlingen, ouders, medewerkers en bezoekers van onze scholen. We
rekenen erop dat leerlingen, ouders en medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen, elkaar
helpen en aanspreken wanneer nodig.
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen,
zijn:
• Was je handen regelmatig grondig met water en zeep (krijgt extra aandacht in alle groepen)
• Gebruik handalcohol als er geen water en zeep in de buurt is
• Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg
• Schud geen handen
Voor vragen over Corona kan het speciale telefoonnummer van RIVM gebeld worden:
0800 – 1351

Pannenkoekdag
Op donderdag 19 maart doen we op school mee aan de Nationale Pannenkoekdag. Officieel wordt deze
dag op 20 maart georganiseerd, maar wij hebben ervoor gekozen om dit een dag eerder te vieren samen
met de kinderen van de peuterspeelzaal en thuishuis het Turfje.
Om deze dag een extra feestelijk tintje te geven, willen we de opa’s en oma's van de leerlingen
uitnodigen om gezellig met ons mee te eten. Graag horen we uiterlijk vrijdag 13 maart wie zijn of haar
opa en/of oma meeneemt. We verwachten de opa’s en oma’s 19 maart tussen 11.15 uur en 11.30 uur op
school zodat we om 11.30 uur aan tafel kunnen!

Oud papier
In de vorige nieuwsbrief stond per ongeluk dat het oud papier op 7 maart wordt opgehaald. Dit is NIET
het geval! De volgende keer dat er oud papier ingezameld wordt, is 4 april.

Dit was onze week...

Groep 1/2
Hieperdepiep hoera, Guus heeft een broertje gekregen! Guus heeft getrakteerd en we hebben voor
de familie van Guus iets gemaakt. Een feestje in de klas!
We werken over het voorjaar. In de klas is een verteltafel waar de kinderen een prentenboek over
de lente kunnen naspelen. Ook zijn er mooie bloemenperkjes gemaakt in de zandtafel.
Tijdens rekentijd hebben we gespeeld dat we in de bloemenwinkel waren. Er waren 3 verschillende
soorten bloemen met 3 verschillende prijzen. Opdrachten waren oa: Hoeveel gele bloemen kun je
kopen voor 6 euro? Kun je van alle soorten een bloem kopen met 6 euro? Als je 3 paarse bloemen
koopt, hoeveel moet je dan betalen? Leuk en leerzaam!
Groep 3/4

Met groep 4 willen we de komende tijd extra aandacht besteden aan het leren van de tafels.
Daarom hebben we deze week in de klas een tafelkaart opgehangen en zijn we begonnen met het
oefenen van de tafel van 1. Wanneer de leerlingen denken dat ze de tafel helemaal kennen, mogen
ze dit aan juf laten horen en kunnen ze hier een sticker voor verdienden. Zo willen we iedere week
een nieuwe tafel aan bod laten komen. Volgende week is de tafel van 2 aan de beurt.
Donderdag zijn we met groep naar de Tamboer geweest voor de voorstelling Robin Hood. Het was
een voorstelling waarin poppen ons een nieuw verhaal van Robin Hood lieten zien. Eerlijkheid en
goed en kwaad speelde een grote rol in dit verhaal.
Vrijdag is Aletta van de bibliotheek langs geweest. Ze liet ons boeken zien van illustrator Charlotte
Dematons. In april zullen we haar ontmoeten in de bibliotheek. We weten nu alvast wat voor mooie
tekeningen ze maakt.

Groep 5/6/7/8
We hebben weer een muziekles van de muiekvereniging Irene gehad. Het ging weer heel goed. We
hebben gespeeld op een Bugel, een cornet, een clariton en een clarinet.
Naast deze lessen hebben we natuurlijk nog rekenen, taal, spelling en meer.
Tijdens rekenen heeft groep 5 geoefend met het maken van deel en de daar bijhorende keersom.
Groep 6 had het niet makkelijk met het oefenen met het vergelijken van breuken. Groep 7 en 8
heeft deze week veel geoefend met de verhoudingstabel.
Groep 5 en 6 zijn met spelling aan een nieuw blok begonnen. Groep 5 had de nieuwe categorie:
centwoorden en groep 6 had de categorie: verkleinwoorden die eindigen op aatje, ootje, uutje en
nkje.
De week hebben we afgesloten met een creatieve les waarin we hebben gewerkt met ecoline. Maar
dat had u misschien al aan de handen van uw zoon of dochter gezien.

Vreedzame School
Groep 1 en 2
Deze week hebben we het in de groep over verdrietig gehad.
Wie is er wel eens verdrietig en waarom. Een leerling kon dit meteen goed aangeven ze had haar
vinger verbrand aan het strijkijzer en nu had ze een pleister op die blaar. Hierbij kwam dus naar
voren dat je iemand kunt troosten na een verdriet.
Bij aap en tijger gebeurde dat ook: aap had verdriet omdat er een scheur in een bladzijde van zijn
boek zat. Tijger heeft hem getroost door een doekje te geven en vervolgens de bladzijde met
plakband te plakken.
We kunnen vaak zien of iemand verdrietig is. Het is niet fijn om verdrietig te zijn. We troosten
iemand die verdrietig is.
Groep 3/4/5

De les van deze week ging verder over het hebben van een eigen mening en dat je er soms voor
moet zorgen om het met elkaar eens te worden als je van mening verschilt.
Aap en Tijgertje wilden een cadeau kopen voor hun vriend Kikker. Aap wilde graag bloemen kopen,
omdat hij die zo mooi vindt. Tijgertje wilde een auto kopen, omdat hij daarvan houdt. Ze kregen er
een beetje ruzie over, omdat ze het niet met elkaar eens waren. Uiteindelijk besloten ze om een
mooie pet te kopen voor Kikker, omdat ze dachten dat Kikker daar wel blij mee zou zijn.
We hebben dus geleerd dat je soms je eigen mening een beetje aan de kant moet zetten om samen
tot een oplossing te komen.
Groep 5/6/7/8
Wij hebben deze week herhaald wat we de laatste weken hebben besproken en geoefend. En vooral
gesproken over aardig zijn voor elkaar. Daar zijn we ons allemaal nu goed bewust van. En het is fijn
om in een groep te zijn waarin we aardig voor elkaar zijn. Tussen de lessen door doen we ook met
de hele groep spelletjes om de positieve sfeer extra te stimuleren en te behouden.

De boskabouter
De peuters hebben deze week een reuzenspoor en een kabouterspoor gevolgd. Het waren allemaal
grote en kleine voetafdrukken op de vloer. Dat was spannend! Het kabouterspoor eindigde onder de
kast, en daar vonden we een kabouter! (De reus paste natuurlijk niet onder de kast.) Verder hebben
we dingen met elkaar vergeleken: wie is groter/kleiner, wie is het grootste/kleinste. Dat is nog best
moeilijk.

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

