
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 19 november 2021 

Agenda 

20 november  

25 november  

3 december  

6 december  

Oud papier  

Pepernoten bakken 

Sinterklaas op school  

Speelgoeddag 

__________________________________________________________________________________ 

Schoolfruit    
 
Vanaf deze week krijgen de kinderen iedere week van woensdag t/m vrijdag weer schoolfruit 
aangeboden. Ze hoeven deze dagen dus zelf geen fruit mee te nemen. Iedere week zullen we in de 
nieuwsbrief vermelden wat er op het menu staat. Helaas is nu nog niet bekend welk fruit er 
volgende week komt. 

____________________________________________________________________________ 

Corona maatregelen voor ouders 

 

Vorige week heeft er een persconferentie plaatsgevonden. Er zijn geen specifieke maatregelen voor 
de scholen genoemd. Wij hanteren het registeren bij binnenkomst en handen desinfecteren. Ouders 
die in de school komen vragen wij een mondkapje op te doen en 1,5 meter afstand te bewaren. 
Ouders mogen volgens de regels de school binnenkomen mits de 1,5 regel gehanteerd kan worden. 
Wij hebben daarom gekozen om de gesprekken van volgende week fysiek op school plaats te laten 
vinden.  

____________________________________________________________________________ 

Bijeen dag   

In de jaarplanning stond dat de kinderen 19 januari om 12.00 uur vrij zouden zijn. Dit door de 
geplande studiedag voor alle leerkrachten van Bijeen. Wegens de oplopende aantal besmettingen 
heeft Bijeen besloten die studiedag niet door te laten gaan. Dit betekent dat de kinderen deze dag 
tot 14.00 naar school gaan.   

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



   
 

   
 

Verlof 

Juf Mayke haar zwangerschapsverlof gaat vanaf vrijdag 3 december in. Ze is nog bij de sinterklaasviering 

op vrijdag.  
Gelukkig is het gelukt om voor haar verlof een nieuwe juf te vinden.  Juf Anneke Groen vervangt juf 

Mayke en komt op de maandag, dinsdag en donderdag in de bovenbouw. Juf Anneke is een bekende van 

onze school. Veel kinderen kennen haar al door eerdere invalwerkzaamheden.  

Juf Nencie heeft haar dagen in de onderbouw geruild, zodat juf Anneke kan invallen. 

____________________________________________________________________________ 

Oud papier 

Zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald door onze school.  
Deze keer staan de volgende families ingeroosterd: Fam. Boxma (met kar), fam. Donk, fam. R. 
Kreeft en fam. Okken. 

De volgende keer dat het oud papier wordt opgehaald is in het nieuwe jaar, op 15 januari. Het 
volledige rooster volgt nog, maar de volgende families staan dan ingeroosterd: fam. Wolf (met kar), 
fam. Frenken, fam. Doldersum en fam. A. Kroezen. 

Mocht u verhinderd zijn, dan vragen we u zelf te ruilen of vervanging te regelen.  
  
_____________________________________________________________________________________ 

Jaarverslagen OR 

 
Beste ouders, i.v.m. Corona kunnen jullie dit jaar op afspraak het financieel jaarverslag en het 

activiteiten verslag schooljaar 2020/2021 van de OR ter inzage inkijken. 

Dit kan op maandag 29 november a.s. tussen 2 uur en 3 uur.  

Jullie kunnen je hiervoor via de mail aanmelden bij juf Ingrid of juf Hilde:  
i.okken@bijeen-hoogeveen.nl of h.timmerman@bijeen-hoogeveen.nl  

Graag opgeven voor 25 november, dan kunnen we een schema maken voor 29 november. 

__________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Deze week stond natuurlijk vooral in het teken van Sinterklaas. In het pakje dat we vorige week in 
onze klas vonden, zaten kaarten die we naar Ozosnel konden sturen. We mochten ze ook in onze 
schoen doen op woensdag. Dat hebben we natuurlijk gedaan. Op donderdag waren de kaarten 
meegenomen door Piet en we hebben een mooi visspel in onze schoen gevonden.  
De 'keukenhoek’ van ons restaurant is nu de 'keukenhoek’ van Sinterklaas geworden. We hebben nu 
ook de werkkamer van Sint in onze klas. Natuurlijk zijn de Sint- en Pietverkleedkleren weer 
tevoorschijn gehaald en er worden mooie rollenspellen gespeeld. In de bouwhoek is de boot 
nagebouwd. Kortom onze klas is een en al Sint en Piet. 
We hebben deze week weer diverse lees spellen gedaan in groep 3. We hebben de letters g en eu 
geleerd. En natuurlijk is er weer veel gelezen.  
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Middenbouw 
De kinderen van de middenbouw hebben deze week een mooi voertuig getekend met wasco. Ze 

mochten zelf bedenken of het voertuig op het land, in de lucht of in het water gebruikt wordt. 

Nadat ze hem met wasco hebben getekend, zijn we er met ecoline overheen gegaan. Je zag heel 

duidelijk dat de ecoline niet hecht op de wasco, maar alleen in het witte papier. 

Groep 4 heeft met rekenen een beginnetje gemaakt met keersommen. We hebben geleerd dat 

keersommen eigenlijk lange plussommen zijn. Groep 5 maakt al wat moeilijkere keersommen, zoals 

5x73. Zij moeten het getal 73 dan splitsen in 70 en 3 en dit eerst uitrekenen.  

Natuurlijk mocht op woensdag de schoen gezet worden. Iedereen heeft een mooie kaart gemaakt 

voor Ozosnel, want hij is bijna jarig! Toen we donderdag op school kwamen, was het al vrij snel 

duidelijk dat Rommelpiet langs was geweest.. Iedereen had een cadeautje in zijn schoenen, een 

zakje vol met Sinterklaas lekkernijen en in de brief van Rommelpiet schreef hij dat de kaarten zo 

snel mogelijk bij Ozosnel bezorgd zouden worden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bovenbouw 
Groep 6 en 7 heeft met rekenen gewerkt met breuken. Groep 6 heeft geleerd hoeveel er over is van 

een breuk als je bijvoorbeeld al ¼ van een pizza hebt opgegeten. Dan blijft er ¾ over weten ze nu. 

Groep 7 had lastige lessen waarbij ze gelijke en ongelijknamige breuken moesten optellen en 

aftrekken. Hierbij bedoelen we sommen als ½ + ¾. Groep 8 moest werken met oude en nieuwe 

prijzen van producten als er korting of prijsverhoging in procenten is.  

Deze week mochten we tijdens de gymles met een kleed van een glijbaan glijden. Dit lukte 

iedereen goed. Meester Livius had ook nog een extra moeilijke opdracht bedacht. Je kunt met het 

kleed ook van de glijbaan af als je erop gaat staan. Je skiet dan als het ware van de schans af. Een 

aantal kinderen wilde dit proberen, maar toen ze klaar stonden vonden ze het toch wel erg eng. 

Timm heeft het gedaan en wilde daarna direct nog een keer, zo leuk vond hij het!    

            



   
 

   
 

De Vreedzame School 

 
Onderbouw 
We hebben deze week aandacht besteed aan rustig worden bij een conflict. Dit is nodig om het 

goed te kunnen maken. Aap en tijger hadden een groot herkenbaar conflict met elkaar. Ze gaven 

aan de kinderen het goede voorbeeld van de stappen die dan genomen moeten worden. Eerst rustig 

worden, daarna kunnen we erover praten. Met de groep konden we concluderen dat we op dit vlak 

inmiddels al vooruitgang hebben geboekt. Daar zijn we samen trots op! 

 

Middenbouw 
Wij hebben het deze week gehad over hoe de kinderen reageren bij een meningsverschil. De één 

wordt boos, de ander loopt weg, maar laat dus eigenlijk een beetje over zich heen lopen. De beste 

oplossing is om het meningsverschil uit te praten samen. De kinderen die snel boos worden, hebben 

zich voorgenomen om te proberen er anders mee om te gaan en het gesprek aan te gaan. Degenen 

die meningsverschillen uit de weg gaan, hebben zich voorgenomen om toch af en toe ook eens het 

gesprek aan te gaan en voor zichzelf op te komen. 

 

Bovenbouw 
Deze week hebben we het gehad over geweld. Natuurlijk weet iedereen in de groep dat geweld niet 

kan. We hebben het gehad over diverse soorten geweld. Geweld kan fysiek zijn, maar ook schelden 

en buitensluiten zijn vormen van geweld. We hebben hierover met elkaar gesproken en met elkaar 

afgesproken dat geen enkele vorm van geweld door ons geaccepteerd wordt. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter  
 
Deze week hebben we het thema "Reuzen en kabouters ", afgesloten.  Natuurlijk hebben we het nu 

druk met het Sinterklaasfeest. De kinderen hebben zich verkleed als Sint of Piet, en dinsdag hebben 

ze hun schoen gezet.  Daar vonden ze donderdagmorgen een zakje pepernoten en een puzzeltje in. 

Gelukkig had Sint de peuters niet vergeten! 

_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

Het team 
 
OBS Tiendeveen is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen 

 

 


