
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 29 mei 2020 

Agenda 

 

1 juni   
8 juni 
27 juni 
6 juli – 14 augustus 

Pinksteren; leerlingen zijn vrij 
De klassen weer volledig naar school 
Oud papier  
Zomervakantie 

 

Huiswerk 

Er zijn momenteel ouders die vragen naar extra werk voor hun kinderen. Omdat ze nog maar één 

week halve dagen naar school gaan, gaan we dat voor komende week niet meer meegeven. Na 8 

juni zal de bovenbouw nog een Topo en Engels toets krijgen.  
In de midden- en bovenbouw hebben al een aantal kinderen hun spreekbeurt gehouden. Kinderen 

die dit schooljaar alsnog hun spreekbeurt willen houden mogen dat nog doen. Voor de andere 

kinderen pakken we dit volgend schooljaar weer op.  
Squla kan elke dag tot 15:00 uur en op woensdag tot 13:00 uur ingezet worden. Ook kunnen de sites 

die we tijdens het thuiswerken hebben gebruikt nog steeds bezocht worden. Topomaster is ook 

altijd beschikbaar. Via hun Zulu-account kunnen de leerlingen op Staal en Pluspunt. 

_____________________________________________________________________________________ 

De school weer volledig open 

Het kabinet heeft besloten dat wij op 8 juni volledige dagen mogen draaien met de kinderen. 
We vinden het ontzettend fijn dat de kinderen weer volledig naar school mogen en al hun 

klasgenoten weer zien. 
Doordat we volledig mogen draaien zal er nu ook weer aandacht zijn voor de expressie- en 

wereldoriëntatie vakken. Dit zal gecombineerd worden met ons nieuwe thema: Wij reizen de wereld 

rond. 

______________________________________________________________________________________  
 

Jarig 

In de maand juni zijn Arend-Jan, Kim, Aline en Doutsen jarig. We wensen jullie alvast een hele fijne 

dag toe! 
 

 

 



   
 

   
 

Dit was onze week...  
 
Onderbouw  
We hebben van alles geleerd over het thema ziek zijn. De woordmuur is mooi gevuld met allerlei 
moeilijke woorden. De couveuse, de stethoscoop, de operatiekamer, enz. De leerlingen van groep 1 
hebben een dokterskoffertje gevouwen en hebben ‘pilletjes’ geteld en aantallen met elkaar 
vergeleken. Ook hebben ze van klei pillen en tabletten gemaakt. Alle kinderen van groep 1 en 2 
hebben een lekker hoestdrankje gemaakt, en sommigen hebben het dapper geproefd. De leerlingen 
van groep 2 hebben allemaal een mooi tekstje gestempeld, heel knap. Eén hangt in de stelhoek, en 
een kopie is mee naar huis gegaan. Ook hebben de leerlingen van groep 2 een ziekenhuisbed geknipt 
en geplakt, dat is nog best lastig! 

 
 
Middenbouw 
Er is deze week weer hard gewerkt. In groep 3 oefenen we met rekenen met de sommen tot 10. We 
proberen deze zo snel mogelijk (uit het hoofd) uit te rekenen. Ook hebben we met geld bedragen 
tot €20.- gemaakt. In groep 4 hebben we veel geoefend met de getallenlijn en de tafels. Vorige 
week hebben we de tafel van 2 dagelijks geoefend, deze week de tafel van 3. De leerlingen zijn erg 
fanatiek en kennen ze al bijna helemaal uit het hoofd! 
Groep 3 heeft met spelling een nieuwe categorie geleerd: de plank-woorden (woorden met –nk). 
Groep 4 heeft categorieën herhaald en geoefend met –eer/-oor/-eur woorden. 
We hebben het spel regenwormen in de klas en hier wordt nu elke week door veel kinderen mee 
gespeeld. De kinderen leren zo goed optellen met meerdere getallen. 
Omdat het lekker weer was, was er deze week ook tijd om flessenvoetbal te spelen. Dit was erg 
leuk om te doen, de kinderen hebben ervan genoten. 

 

    
 
 
Bovenbouw  
Dinsdag heeft groep 5/6 de dierenambulance op school gehad. Er zat naast het gebouw een 
kuikentje van een koolmees op de grond. Hij was wat gewond dus kwam de dierenambulance hem 
ophalen. We hebben geleerd dat het niet gek is dat de kuikentjes op de grond zitten, normaal 
gesproken voedt moedervogel het kuiken een aantal dagen en kunnen ze dan vaak vliegen. Dus we 
weten nu dat je een kuikentje dan het beste kunt laten zitten, behalve als het gewond is. 
 

 

   
 



   
 

   
 

We zijn deze weken druk bezig geweest met het oefenen van de tafels. Veel kinderen merkten al 
dat ze er beter in zijn geworden.  
Groep 5 heeft met spelling het politiewoord geleerd: je hoort sie, maar schrift tie. Ook oefenen we 
de ei/ij woorden en de langere woorden met meerdere categorieën.   
Groep 6 heeft de categorie routewoord geleerd: woorden met ou. Ook herhalen we de categorie: 
cadeauwoorden: woorden met eau. 
Groep 7 heeft de categorie: trottoir woord geleerd: woorden op oir. En de categorie: een e of en 
tussen twee woorden. Zoals: zonneschijn, paddenstoel, Koninginnedag.  
Groep 8 heeft deze categorieën herhaald: Latijns voorvoegsel, ob, sub, ab, ad en gebruik van 
trema’s.   
______________________________________________________________________________________ 

 
De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
De afgelopen week hebben we de stappen van de Los-het-op-kaart besproken. Eigenlijk weten de 
meeste kinderen al heel goed welke stappen er te nemen zijn bij een conflict.  

1. Stop! Hou op! 
2. Word rustig! 
3. Bedenk een goede oplossing. 
4. Maak het goed. 

Gelukkig hebben we meestal maar heel weinig conflicten binnen de groepen, en handelen de 
kinderen al erg goed. 
 
Middenbouw 
Wij hebben het nogmaals gehad over ‘elkaar helpen’. We hebben het deze keer gehad over het 
helpen bij het oplossen van een conflict. Wanneer 2 leerlingen een conflict hebben en je wilt als 
buitenstaander helpen om dit oplossen, is het vaak goed om ze eerst te laten afkoelen. Pas daarna 
kun je hulp bieden door vragen te stellen en samen naar een goede oplossing te zoeken. 
 
Bovenbouw  
We hebben een les gehad uit het blok: we dragen allemaal een steentje bij. In de groepen zijn de 
woorden als gemeenschap en verantwoordelijkheid besproken. Het blijkt dat het helemaal niet gek 
is dat iedereen thuis en op school meehelpt met de taken. Zo hebben we in de klas elk schooljaar 
een takenlijst en heeft iedereen een taak die we elke week doorschuiven. We hebben allerlei taken 
als: oud- papier opruimen, helpen met het schoolfruit naar de klassen brengen, de kasten netjes 
houden, de telefoon opnemen enz. We hebben besproken of de kinderen thuis ook wat meehelpen.  
Ook kun je je verantwoordelijk voelen voor je broertje of zusje, dit bleken de kinderen wel te 
herkennen.  
 _____________________________________________________________________________________ 

 
De Boskabouter 

 
Vorige week is Mila van Balgooy bij ons op de groep begonnen. We hopen dat ze het naar haar zin 
heeft bij ons! De eerste dag voor Mila verliep in ieder geval goed. Deze week zijn we begonnen met 
een nieuw thema: Oef, wat warm! Het weer werkt flink mee nu, dat is fijn! We hebben het gehad 
over kleren voor warm en koud weer, en wat kun je doen om een beetje af te koelen. Puk had een 
waaier, die wilden een aantal peuters ook graag maken. 
Iedereen een zonnig Pinksterweekend toegewenst! 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

  

 


