Nieuwsbrief 17 december 2021

Agenda
27 december – 7 januari
15 januari

Kerstvakantie
Oud papier

Kerstviering
Vrijdag hebben we genoten van een heerlijke lunch. Er was soep, er waren bolletjes,
krentenbolletjes, kerstbrood, suikerbrood, kaneelbrood, crackers en pannenkoekjes. Er waren 2
soorten kaas, 2 soorten vleesbeleg en diverse soorten zoet beleg. Dit alles is verzorgd door de
ouderraad. Super bedankt hiervoor. De kinderen hebben ervan genoten!

__________________________________________________________________________________

Dit was onze week....
Onderbouw
Het was een rare week voor de kinderen. Maandag thuis, dinsdag en woensdag school, donderdag
studiedag en vrijdag kerstviering. Wat fijn dat er veel kinderen afgelopen maandag thuis aan de
taken hebben kunnen werken!
De kinderen van groep 3 hebben een leesbingo meegekregen voor de kerstvakantie. Het is heel
belangrijk dat er thuis elke dag gelezen wordt, al is het maar vijf minuten. Hoe meer leeskilometers
er worden gemaakt, hoe beter het leesniveau zal zijn. De kinderen mogen uit een boekje lezen,
rijtjes lezen mag ook.
In de crearuimte hebben we allemaal een muziekje laten horen op de ukelele. We hebben er samen
zo van genoten, we doen dit gauw weer eens tijdens muziek.
Vandaag hebben we genoten van een heerlijke kerstlunch. Wat hebben de kinderen gesmuld van al
het lekkers. We hebben in de gymzaal bewogen als rendieren en samen een kerstbingo gespeeld.
Het was een geslaagde dag!

Middenbouw
De week is weer voorbijgevlogen! We hebben in groep 4 geleerd hoe je optel/aftreksommen via het
tiental moet maken op de getallenlijn. In groep 5 deden we dit ook, maar dan met sommen tot
1000!
Op gebied van spelling heeft groep 4 geoefend met werkwoorden, groep 5 heeft geleerd wat de
verleden- en tegenwoordige tijd is en heeft weer geoefend met het vinden van de persoonsvorm in
een zin.
Verder hebben we kerstliedjes gezongen, een kerstfilm gekeken en een placemat gemaakt voor de
kerstlunch van vrijdag. Vrijdag was dan de laatste schooldag van 2021, die we hebben afgesloten
met een spelletje 10 tellen in de rimboe. Ook hebben we een kerstmuziekbingo gedaan en een
heerlijke lunch genuttigd met z'n allen!

Na de kerstvakantie is het de bedoeling dat de leerlingen een boekbespreking gaan houden. Na de
vakantie zullen we in de klas precies uitleggen wat de bedoeling is en krijgt u hier meer informatie
over. Wel is het handig om in de vakantie alvast een boek te kiezen en te laten (her)lezen door de
kinderen.
Daarnaast hopen we ook dat u tijdens de kerstvakantie aandacht wil besteden aan het lezen, zodat
de leesvaardigheid op peil blijft!

Bovenbouw

Deze afgelopen week hebben zijn we druk bezig geweest met ons Blink werkstuk. We hebben in
tweetallen een viertal landen bestudeerd. De kinderen moesten opzoeken welke taal in het land
wordt gesproken, welke vlag erbij dit land hoort, welk klimaat er in het land is enz. De bedoeling was
om dit aan elkaar te presenteren, maar dat gaat nu helaas niet lukken. We bewaren dit voor na de
vakantie.
Voor taal hebben we 5 verschillende kerstreclames bekeken. De kinderen maakten een samenvatting
van de reclame en schreven op wat ze leuk vonden en wat ze minder leuk vonden aan de reclame.
Tot slot mochten ze een cijfer geven voor de reclame. Nadat we alle reclames hadden bekeken kwam
bij ons als favoriet de AH-reclame uit de bus. Niet alle kinderen hadden deze als nummer 1, maar hij
stond zeker in de top 3 bij iedereen.
Woensdag kregen van IVN natuureducatie Hoogeveen een mooie vlinderstruik en zaadjes en
bloembollen. Deze zijn door ons op een mooie plek in de schooltuin gezet.

Vrijdag hebben we de week afgesloten met een gezellige dag. We hebben een kerstmuziek bingo
gedaan en een Kahoot met vragen over het jaar 2021. Daarna hebben we genoten van een heerlijke
lunch en tot slot zijn er nog lekkere kniepertjes gebakken.

________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
We zijn begonnen met het nieuwe blok: Wij hebben oor voor elkaar. We hebben geoefend in
tweetallen. De een vertelt, de ander luistert. En daarna omgekeerd. Wat is je lievelingseten? Wat is
je lievelingsdier? Na dit uitgewisseld te hebben mocht de een vertellen aan de groep wat de ander
heeft verteld. Klinkt eenvoudig, maar in de praktijk nog best lastig.

Middenbouw
We hebben het deze week gehad over hoe je met elkaar omgaat in de klas. We zijn samen een
groep en willen er samen voor zorgen dat er een gezellige sfeer heerst. Dit kunnen we bereiken
door aardig tegen elkaar te zijn, respect voor elkaar te hebben en elkaar opstekers te geven.
Gelukkig gaat dit vaak al heel goed!

Bovenbouw
Deze week hebben we het gehad over dat het belangrijk is dat je aardig en duidelijk met elkaar
communiceert. Soms communiceren we op de mobiel of computer met elkaar. We hebben
besproken wat de verschillen zijn als je gewoon met iemand praat of als je met iemand chat. De
kinderen konden dit goed verwoorden. Kinderen geven wel aan dat het soms beter is om met
iemand te praten in plaats van iemand een bericht te sturen.
_____________________________________________________________________________________

De Boskabouter
Deze week zijn de peuters natuurlijk weer druk geweest met kerst. Ze hebben een kerstbal gemaakt
(overal glitter...) en we hebben samen hun zelfgemaakte kaart in de enveloppe gedaan, juf heeft
het adres geschreven en de kinderen hebben een postzegel geplakt. Als het goed is, worden die
allemaal volgende week door de postbode thuisbezorgd.
Verder heeft Twan getrakteerd omdat hij bijna 4 is en na de vakantie naar groep 1 gaat. Ook Mila
gaat na de vakantie naar groep 1. We wensen hen beiden veel plezier bij de kleuters!
_____________________________________________________________________________________

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

