
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 15 mei 2020 

Agenda 

21 mei – 22 mei  
23 mei 
1 juni   
27 juni 
6 juli – 14 augustus 

Hemelvaart; leerlingen zijn vrij 
Oud papier 
Pinksteren; leerlingen zijn vrij 
Oud papier  
Zomervakantie 

 

We zijn weer begonnen! 

Wat fijn om de kinderen weer (echt) in de klas te hebben! 

_____________________________________________________________________________________ 

Ziekmelden 

In deze tijd is het misschien wat lastiger om te beslissen of uw zoon of dochter bij klachten thuis 

moet blijven en wanneer broertjes en zusjes dat ook moeten. Het advies is om bij klachten de 

temperatuur op te meten. Boven de 38 graden moet uw zoon of dochter en broertjes en zusjes 

thuisblijven. Dit geldt ook voor benauwdheidsklachten. Ook raden we aan om bij twijfel te bellen 

met de huisarts. Voor verdere informatie kunt u op de website van het RIVM kijken: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

____________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week...  
 
Onderbouw  
Wat zijn we blij dat we weer naar school mogen! Iedereen huppelde vrolijk de klas weer binnen. 
Heel fijn om elkaar weer te zien! 
 
Bodhi is deze week 5 jaar geworden. Gefeliciteerd. 
 
Deze week zijn we gestart met het thema: ziek zijn. Dit naar aanleiding van het coronavirus. 
 
Ze hebben al veel gespeeld met allerlei doktersspullen. En ook versjes en liedjes geleerd. Het boek 
dat centraal staat is: “Beer is ziek”. Dit kunnen de kinderen naspelen in de hoek van de verteltafel. 
Het versje Is: 
Hallo, spreek ik met de dokter? Dokter, hier is juffrouw Klein.  
Dokter wilt U even komen? Kleine Teddy heeft zo’n pijn. 
Klop, klop, daar is de dokter. Dag mevrouw, dag Teddybeer.  
Och, wat is jouw keeltje dik zeg. T Doet je zeker heel erg zeer.  
En het kleine zieke beertje krijgt van de dokter een zakje drop. 
Weet je wat het leukst van al is? Mama en de dokter snoepen het op!! 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19


   
 

   
 

 
Het liedje Is: 
Kijk, wie ligt daar in zijn bed, kleine beertje Pippeloentje. 
Kijk, wie ligt daar in zijn bed, Pippeloentje met zijn pet. 
Lust geen appeltjes, lust geen peertjes, speelt niet met de andere beertjes 
Wil niet wandelen in het plantsoentje. 
Arme, zieke Pippeloentje. 
 
Mats heeft ons ook iets geleerd: Wat is het grootste getal? Hij wist het allemaal, Graham, 
googolplex en dan googol. Knap hoor Mats!! Ook een juf is niet te oud om te leren. 
 

 
 
 
Middenbouw 
Wat fijn dat we na de vakantie weer op school waren deze week! We hebben een gezellige week 
gehad met elkaar. Natuurlijk hebben we het met elkaar gehad over wat we allemaal beleefd 
hebben de afgelopen periode en hoe het was om thuis te werken. De één vond het wel fijn, de 
ander vond het niet altijd leuk. Wij zijn in ieder geval heel blij dat iedereen zo goed zijn best heeft 
gedaan! 
 
De komende tijd zullen we in kaart brengen wat het niveau van de leerlingen is en vooral aan de 
slag gaan met rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. In groep 3 hebben we deze week al een 
nieuwe spellingscategorie geleerd, de ‘lucht’ woorden. In groep 4 hebben we het met spelling 
gehad over de achtervoegsel en langer-maak-woorden die eindigen op de –b. 
 
Vrijdag hebben we een rekenactiviteit buiten gedaan. Er was een parcours uitgezet, waarbij we 
kaartjes met getallen moesten ophalen. Aan het einde van het parcours maakten we sommen met 
de getallen. 

     
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Bovenbouw  
We zijn weer begonnen! De eerste week is al voorbijgevlogen. De kinderen zeiden al steeds: ‘Is het 
nu alweer tijd?’ Het was eerst even wennen aan het nieuwe dagritme, maar al snel was het alsof de 
dagen altijd al zo waren. We hebben de eerste dag bijgepraat met elkaar. We hebben besproken 
hoe het met iedereen gaat en over het thuiswerken van de afgelopen periode. En natuurlijk over de 
dingen die de kinderen in de vakantie en hun vrije tijd hebben gedaan. Ook is er alweer hard 
gewerkt door iedereen. Wat een toppers zijn het! 
______________________________________________________________________________________ 

 
De Vreedzame School 
 
 
Onderbouw 
De afgelopen week hebben we nog even nagepraat over het helpen van elkaar. En dan gericht op: 
wat heb je gedaan voor moederdag? 
Er zijn veel dingen waarbij we elkaar kunnen helpen. Daardoor gaat het goed, zowel thuis als op 
school (het hulpje zijn). De kinderen leren al jong dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de gang 
van zaken op school/thuis. Doordat de groepen zijn opgesplitst hebben we momenteel geen hulpjes 
in de klas.  
 
Middenbouw 
We zijn deze week begonnen met blok 5 “We dragen allemaal een steentje bij”. In dit blok gaat het 
over elkaar helpen. In de klas helpen we elkaar natuurlijk vaak, maar ook vertelden de kinderen dat 
ze thuis wel eens helpen met klusjes zoals stofzuigen of opruimen bijvoorbeeld. Het is soms best 
fijn om hulp te krijgen, maar niet altijd. We hebben het erover gehad dat wanneer je geholpen wilt 
worden, je het dan moet vragen. Als je wilt helpen, moet de ander het ook goed vinden anders 
bemoei je je met iemand terwijl diegene het misschien liever zelf wil doen.  
 
Bovenbouw  
We hebben deze week tijd besteed aan het wennen om met elkaar in de klas te zitten. We hebben 
in de pauzes samen spelletjes gedaan. We hebben vaak stand in de mand gespeeld. Kinderen 
vertelden al dat sommige ouders dit spel inmiddels ook (weer) hebben gespeeld. Ook hebben we 
jagerbal gespeeld, het bleek al snel dat juf hier zelf niet zo goed in is.  
Na een lange periode niet op school te zijn geweest is het goed om weer aandacht te besteden aan 
de regels en hoe je met elkaar omgaat. Volgende week zullen we het thema van de Vreedzame 
school weer behandelen.  
______________________________________________________________________________________ 
 

De Boskabouter 

 
We zijn allemaal blij dat we deze week weer naar de peuterspeelzaal mochten! Twan Nieborg is 
deze week bij ons begonnen, en dat ging heel goed, ook al mocht er niemand met hem mee naar 
binnen. Volgende week begint ook Mila van Balgooy. We wensen hen veel plezier bij ons. De peuters 
moesten wel de eerste dag weer even wennen (vooral aan de regels), maar dat ging best snel. 
Volgende week is de laatste week van het thema "Hatsjoe/ziek zijn". 
Fijn dat iedereen zich zo goed aan de regels houdt! Prettig weekend! 
_____________________________________________________________________________ 
 

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

  

 


