Nieuwsbrief 16 april 2021

Agenda

20 en 21 april
23 april
27 april
3 – 14 mei

Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag: leerlingen vrij
Meivakantie

__________________________________________________________________________________

Schoolfruit
Op het menu voor volgende week staat:
woensdag: appel
donderdag: ananas
vrijdag: sinaasappel
_____________________________________________________________________________________

Koningsdag
Volgende week vrijdag hebben we de Koningsspelen. We hopen de sportieve activiteiten buiten te
kunnen doen. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter schoenen aan of mee heeft waar ze goed
op kunnen bewegen? Mocht het slecht weer zijn dan zullen de activiteiten binnen zijn. De kinderen
mogen natuurlijk in het thema van Koningsdag op school komen.

_____________________________________________________________
Vervanging
Helaas is juf Niene nog niet helemaal hersteld, maar het gaat de goede kant op.
Hoewel er geen inval beschikbaar is, doet het team zijn uiterste best om te voorkomen dat de
kinderen thuis moeten werken.
Collega’s werken extra op vrije dagen en ook volgende week zal dit het geval zijn.
Maandag en dinsdag staat juf Nencie voor de bovenbouw, juf Hilde staat donderdag voor de
middenbouw.
We hopen dat juf Niene vrijdag weer kan beginnen.

____________________________________________________________
Dit was onze week....
Onderbouw
Deze week zijn we verdergegaan met het werken over de boerderij. Groep 1 en 2 hebben een
mooie boer geknutseld en er zijn hele mooie varkens getekend. We hebben spelletjes gedaan,
waarbij de boerderijdieren centraal stonden. In de klas zijn we druk bezig om de boerderijwinkel in
te richten. We hebben bekeken wat er allemaal verkocht wordt, de artikelen zijn nu allemaal
geprijsd en alles staat gesorteerd in de winkel. We kunnen vanaf nu dus gaan winkelen in de winkel.
Groep 3 heeft deze week met rekenen kennis gemaakt met de kralenketting. We moesten op de
kralenketting een getal vinden. Dat was best nog lastig op zo'n lange ketting met wel 100 kralen.
Met spelling hebben we nu al 3 categorieën behandeld. De kinderen weten wat een hakwoord, een
zingwoord en een luchtwoord is. We oefenen hier al flink mee.

Middenbouw
Deze week zijn we in beide groepen begonnen met het nieuwe thema voor Taal. Voor groep 4 is dat
‘Onderweg', voor groep 5 'Draaien'. We hebben al allerlei nieuwe woorden geleerd over deze
onderwerpen.
Ook met rekenen zijn we met een nieuw blok begonnen. Groep 4 oefent verder met de sommen tot
100 op de getallenlijn. Groep 5 heeft geleerd dat je om het verschil tussen 2 grote getallen die
dicht bij elkaar liggen het handigst kan uitrekenen door aan te vullen. Dit lukte al heel goed!
Omdat we alweer 300 punten bij elkaar hadden gespaard, was het weer tijd voor een grote
beloning. De leerlingen hadden ervoor gekozen om een half uur extra buiten te spelen, dus dat
hebben we gedaan. Op naar de volgende 300 punten!
Ook hebben we een begin gemaakt met de kunstweken. We hebben een filmpje bekeken over Andy
Warhol. Hij maakte kunstwerken van alledaagse dingen en is daar heel beroemd mee geworden.
Volgende week gaan we beginnen met onze eigen ‘Warhol' tekeningen.
Bovenbouw
Groep 6 heeft weer een blok van rekenen afgerond en begint volgende week aan een nieuw blok.
Groep 7 heeft het geoefend met het uitrekenen van inhoud. Groep 8 moest in de rekenles een
enquête maken en deze hebben ze door de rest van de klas in laten vullen. Daarna is er een
grafiek/tabel gemaakt bij de enquête.
Timm is deze week bij ons begonnen in groep 6. Welkom Timm, we hopen dat je het bij ons naar je
zin zult hebben!

Vanwege de Koningsspelen op vrijdag wordt de Topotoets op donderdag 22 april afgenomen.
Groep 8 heeft volgende week dinsdag en woensdag de eindcito. We wensen ze veel succes!
Één van de leerlingen kwam met de vraag waarom wij obs Tiendeveen heten. En zo kwamen we op
het onderwerp dat de school eerst J.C. Rahderschool heette. We hebben besproken waarom de
school toen deze naam had en dat de school is gesticht door de vervener J.C. Rahder. Daardoor
kwamen we weer uit op het onderwerp de veenindustrie/ de turfwinning. Zo kun je spontaan leuke
leerzame gesprekken/ lessen met elkaar hebben.
__________________________________________________________________________________

De Vreedzame School
Onderbouw
Onze les ging deze week over de taken van de hulpjes. Als je het hulpje bent, heb je taakjes. De
kinderen konden heel goed benoemen welke taken dit waren. Gelukkig voeren ze deze taakjes altijd
goed uit. De kinderen in onze groep zijn sowieso altijd erg behulpzaam, daar zijn we super tevreden
over en dit hebben we natuurlijk ook benoemd.
Middenbouw
Onze les ging deze week over het helpen bij een conflict. Wanneer 2 leerlingen een conflict
hebben, mag je je hulp aanbieden. Het is belangrijk om dat wel eerst te vragen, anders ben je niet
aan het helpen, maar bemoei je je ergens mee.
We hebben dit geoefend met een aantal rollenspellen.
Bovenbouw
De kinderen hebben het over een steentje bijdragen. We hebben dit gekoppeld aan onze adoptie
van het monument de Kremboong. School heeft dit monument geadopteerd. Dat houdt in dat wij
het jaarlijks schoonmaken, we gaan er voor 4 en 5 mei met de bovenbouw naartoe om onze eigen
herdenking te houden. Op deze manier dragen wij een steentje bij in Tiendeveen.
__________________________________________________________________________________

De Boskabouter
De peuters hebben deze week aan Puk verteld hoe hun naam is, en we hebben Puk laten zien in
welke hoek het speelgoed waarmee we spelen hoort. Alles kwam aan bod, de huishoek, de
bouwhoek, de puzzelkast, de leeshoek en de knutselspullen. Ze hebben alles op de juiste plek
opgeruimd, dat kunnen ze dus allemaal wel...
Verder zijn we alvast begonnen voor Moederdag, want dat is ook alweer gauw!
_____________________________________________________________________________________

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

