
 
 

Nieuwsbrief 24 april 2020 

Agenda 

27 april - 8 mei 
21 mei – 22 mei  
23 mei 
1 juni   
27 juni 
6 juli – 14 augustus 

Meivakantie 
Hemelvaart   
Oud papier 
Pinksteren  
Oud papier  
Zomervakantie 

 

Bedankt! 

De kinderen hebben inmiddels een aantal weken onderwijs op afstand gehad. In het begin was het 

voor ons allemaal wennen, maar na een tijdje hebben de meesten hier toch een ritme en 

handigheid in gevonden. Het is vast niet altijd makkelijk geweest voor iedereen.  
We willen u bedanken voor de goede inzet om ons te helpen met het thuisonderwijs. We zijn erg 

tevreden over de afgelopen periode en vooral trots op hoe u dit samen met de kinderen heeft 

gedaan! Bedankt hiervoor, een fijne vakantie gewenst en we kijken ernaar uit om de kinderen vanaf 

11 mei weer op school te zien. 

_____________________________________________________________________________________ 

Jarig 

In de maand mei zijn Bodhi en Sterre jarig. We wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag toe! 

______________________________________________________________________________________ 

Moederdag   

Omdat het in de meivakantie Moederdag is en wij dit niet zomaar voorbij willen laten gaan vindt u 

op de laatste pagina van deze nieuwsbrief een moederdagbingo. Leuk om op Moederdag te 

gebruiken. 

__________________________________________________________________________________ 

Gym 

Na de vakantie zullen de gymlessen op maandag en vrijdag volgens het rooster doorgaan. Echter 

zullen deze gymlessen buiten plaatsvinden. Kinderen hoeven geen gymkleren mee te nemen naar 

school, wel vragen we jullie rekening te houden met de schoenen die de kinderen deze dag 

aandoen. Bij voorkeur dichte schoenen. Er kunnen eventueel ook dichte schoenen meegegeven 

worden. 

 



Studiedag  

 
Op 4 juni stond er een studiedag gepland. De studiedag gaat niet door, de kinderen hebben op 4 

juni gewoon les.  

_____________________________________________________________________________________ 

Even niets te doen?   

In de vakantie zetten wij geen taken voor de leerlingen op Zuluconnect. Misschien heeft u nog steeds 

wat aan de tips als de kinderen toch wat willen doen: 

 Wetenschap en techniek: Via www.proefjes.nl kunnen de kinderen allerlei proefjes uitproberen. 

 Kunstzinnige vorming: leuke ideeën voor muziek, drama, dansen, tekenen en nog meer staan op: 

www.teamtalento.nl  

 Van alles wat: op www.basisonderwijs.online staan voor alle vakken extra ideeën. Hierop staan 

ook leuke handvaardigheidsopdrachten. In het linker menu kunt u handvaardigheid, tekenen of 

een ander vak aanklikken.  

 Even lekker bewegen en dansen tussendoor: ga naar  www.youtube.com en dan zoeken op Just 

dance. 

 Tijdelijk gratis leren schaken via: https://www.chessity.com/nl. 

 Om dansjes van kinderen voor kinderen mee te doen, kijk op: 

https://www.zapp.nl/programmas/kinderen-voor-kinderen 

 

Leestips  

Misschien zijn jullie thuis door de eigen leesboekjes heen terwijl jullie nog graag aandacht besteden 

aan het lezen.  

Mocht dit het geval zijn, dan geven we u hier een aantal tips met mogelijkheden om te lezen: 

 Yoleo.nl - Hierop zijn verschillende boeken te vinden en kan men ook zien op welk Avi-

niveau ze zijn. Deze is tijdelijk gratis voor iedereen 

 Op de site van de bibliotheek kun je online boeken lenen en de bibliotheek probeert zelfs 

boeken te bezorgen! Ga naar https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/online-bibliotheek 

 Wepboek.nl - Hierop staan geanimeerde prentenboeken voor kinderen van 2 – 6 jaar  

 Bol.com - De site biedt tijdelijk digitale boeken aan voor 1 cent. Ook worden hier dagelijks 

filmpjes geplaatst waarop bekende Nederlanders voorlezen. Er zijn verschillende 

voorleesvideo’s voor verschillende leeftijdscategorieën.  

Naast het lezen in gewone leesboeken, bestaat er ook de mogelijkheid om via Basispoort te lezen in 

informatieve boeken. U kunt hiervoor inloggen op Zuluconnect zoals u gewend bent en kiest dan 

voor DC Online/Documentatiecentrum. Hierin staan diverse informatieve reeksen voor verschillende 

groepen. De indeling is als volgt: 

Kijkdoos: Groep 1 t/m 4 

Mini Informatie: Groep 3 t/m 5 

Junior Informatie: Groep 5 t/m 8 

Informatie: Groep 6 t/m 8 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.proefjes.nl/
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Pensioen. 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En nu is de tijd van gaan gekomen. 

Aan het einde van dit schooljaar stop ik met het lesgeven. 

Langs deze weg wil ik alle ouders (en anderen) bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij 

hebben gehad dat ik aan jullie kind(eren) onderwijs heb mogen geven. Heel fijn en bedankt. 

Zorg goed voor jezelf en de ander, dan kunnen we er samen een mooie wereld van maken. 

Lieve groeten van juf Bernadette 

______________________________________________________________________________________ 

Dit was onze week...  
 
Onderbouw  
Wat zijn we blij dat we na de vakantie weer naar school mogen! We gaan er tot de zomervakantie 
een gezellige en leerzame periode van maken met elkaar. 
 
Een leuke reactie tijdens het videobellen: 
Op woensdagmorgen heb ik aan de kinderen gevraagd wat een boeket is? Daarop kwam de volgende 
reactie: een van de kinderen liet een echt boeket(bos) bloemen zien en een ander herkende het 
vanwege de verjaardag van een moeder. 
 
Hierbij alsnog het verhaal van Guus, vorige week zelf verzonnen. 
Pieter Konijn 
Heel lang geleden was Pieter Konijn wortels aan het zoeken en meneer Das en Vos gingen achter 
Pieter Konijn aan, want ze gingen in de moestuin. En dat mocht niet, want ze deden het stiekem. 
Toen gingen ze weer naar huis. Vervolgens gingen ze er weer stiekem naartoe. En toen gingen ze 
alle wortels plukken... En toen gingen ze peper halen, want dat moest van Pieter Konijn zijn 
moeder... 
Groetjes van Guus. 
 

   
 
Esmay heeft een mooie koning gemaakt met takjes, bloemen en steentjes. En Tess en haar papa 
hebben gezellig samen nagels gelakt! 
 
 
  



Middenbouw 
Wat fijn dat we na de vakantie weer naar school mogen. Wij hebben er heel veel zin in! 
Er is hard gewerkt door jullie de afgelopen week. Top! Deze week zijn er veel mooie zinnen 
gemaakt met woorden uit verschillende kranten en tijdschriften. We hebben hele lange zinnen 
voorbij zien komen. Verder is er door jullie zelf brooddeeg gemaakt en daar zijn mooie werkstukken 
van gemaakt.  
 
We wensen jullie een fijne vakantie en tot 11 mei! 

       
 
Bovenbouw  
Wat fijn dat we elkaar na de vakantie weer in het ‘echt’ zullen zien. Het videobellen was al een 
goede oplossing om toch contact met elkaar te hebben. Er is door iedereen goed gewerkt de laatste 
weken, hier zijn wij heel trots op. Er zijn door groep 7 en 8 mooie gedichten geschreven voor 4/5 
mei. Ook hebben veel van jullie mooie symbolen voor vrijheid bedacht en gemaakt.  
We wensen jullie een hele fijne vakantie en tot 11 mei! 
 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
De afgelopen week hebben jullie het filmpje Samen kunnen we alles bekeken, en gesproken over de 
taken. Na de vakantie gaan we veel aandacht besteden op sociaal emotioneel vlak. De lessen van de 
Vreedzame School komen daarbij goed van pas. De les die we na de vakantie gaan doen heet: 
Helpende handjes. Ook zullen we regelmatig groepsspelletjes doen, leuke energizers waar we blij 
van worden! 
 
Middenbouw 
Deze week was de afsluiting van het blok “wij hebben hart voor elkaar”. Jullie mochten allemaal 
een gezellige activiteit voor thuis bedenken. We hopen dat dit bij iedereen gelukt is, maar anders 
kun je natuurlijk ook tijdens de meivakantie nog iets gezelligs organiseren. 
Dat we hart voor elkaar hebben, is wel gebleken tijdens de videobelmomenten. Jullie zijn erg 
betrokken bij elkaar, stellen elkaar vragen, geven elkaar opstekers en luisteren goed naar elkaar. 
Wat fijn om te zien en te horen! 
Na de meivakantie zullen we starten met blok 5 ‘we dragen allemaal een steentje bij’.  
 
 
 



Bovenbouw  
Deze week hebben de kinderen de theorie over gevoelens herhaald op Squla en een tekening over 
een zelfgekozen gevoel gemaakt. Hierbij sluiten we dit blok af. Na de vakantie zullen we beginnen 
met het blok: we dragen allemaal een steentje bij. Daarin zullen we het hebben over iedereens rol 
en invloed in de groep. Maar dit is ook terug te brengen naar de maatschappij: hoe dragen we 
daarin een steentje bij? 
__________________________________________________________________________________ 

 

De Boskabouter 

 
Net als de school gaat ook de peuterspeelzaal na de meivakantie weer open, met dezelfde regels. 
Alleen de 1,5 meter afstand houden gaat bij ons niet lukken. Via de ouder app worden de ouders op 
de hoogte gesteld van deze regels. Deze week hebben de peuters, naast de gewone filmpjes, een 
tasje gekregen met daarin materiaal en instructie voor een moederdagknutsel. Als papa helpt, moet 
dat lukken! Succes! 
   
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

  

 

  



 


