
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 26 november 2021 

Agenda 

  3 december 

  6 december 

15 december 

16 december 

23 december 

24 december 

27 december-7 januari 

Sinterklaas op school 

Speelgoeddag 

Peuters Bijeen 

Studiedag: kinderen zijn vrij 

Kerstdiner 

Kinderen om 12.00 uur vrij 

Kerstvakantie 

__________________________________________________________________________________ 

 

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 
 
Voor volgende week is dat: 
woensdag: sinaasappel 
donderdag: ananas 
vrijdag: appel 

____________________________________________________________________________ 

Mondkapjesplicht vanaf groep 6 

Door de nieuwe aangescherpte maatregelen zijn de leerlingen vanaf groep 6 verplicht in de gang een 

mondkapje te dragen. Graag zien wij dat vanaf maandag 29 november de leerlingen van groep 6 tot en 

met 8 een mondkapje bij zich hebben. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



   
 

   
 

Sinterklaasfeest 

Volgende week vrijdag vieren we het sinterklaasfeest op school. In de bovenbouw hebben we lootjes 
getrokken. De meeste kinderen zijn er al druk mee. De kinderen kopen een cadeau voor hun lootje en 
maken daarbij een surprise en gedicht.  
 
Door de nieuwe maatregelen mogen er geen ouders in school en met het wegbrengen en halen niet meer 
voorbij de witte strepen. Dat geldt ook voor deze dag. We weten nog niet hoe we door de eventuele 
maatregelen het feest vorm kunnen geven. Mochten er hier veranderingen in zijn dan hoort u dat nog. 
Anders gaan we ervanuit dat we de dag gewoon zoals gepland kunnen vieren. 

De kinderen krijgen wat lekkers bij de ochtendpauze. Ook is er deze dag gewoon schoolfruit. Dus hoeven 
ze niet wat eten en te drinken mee voor deze pauze. Voor de middagpauze moeten ze wel gewoon brood 
en drinken meenemen. 

Ook is er deze dag geen gym. 

__________________________________________________________________________________________ 

GGD vragenlijst 

Als het goed is hebben de ouders van groep twee en zeven een vragenlijst gekregen van de GGD. Deze 
moet ingevuld worden via het kinddossier. Wij begrepen dat dit nog niet door iedereen is gedaan. Wilt u 
dit alsnog doen? 
____________________________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 

Deze week hebben de kinderen een bedje voor de babypiet klaargezet en ze heeft er ook echt in 
geslapen. Toen we weer op school kwamen lag er allemaal chocoladegeld in het bedje en er was een 
bericht op het digibord van de chocopiet en de luisterpiet.  

We hebben verder deze week veel liedjes gezongen over Sint en Piet. Er zijn weer diverse taal- en 
rekenspellen gedaan met als thema Sint en Piet. 
Groep 3 heeft deze week de letter f en de letter au geleerd. We hebben nu echt al heel veel letters 
geleerd. De letterflats zitten al bijna helemaal vol! 
We hebben deze week ook pepernoten gebakken op school. De meeste kinderen maakten pepernoten, 
maar sommige kinderen maakten ook letters van het deeg. Het was erg gezellig en vooral erg lekker! Het 
rook de hele dag heerlijk in school. 

       
 
 

 

 

 



   
 

   
 

Middenbouw 
Wij hebben deze week weer een gezellige week gehad! Helaas was juf Marissa donderdag en vrijdag ziek 

en was Jayley deze week ook niet op school. We konden gelukkig nog wel even gezellig met haar 

videobellen! 

In groep 4 zijn we begonnen met het leren schrijven van klankgroepwoorden. Dat zijn woorden die je 

moet klappen/in lettergrepen verdelen. Als je dan aan het eind van de klankgroep een korte klank hoort, 

komen er achter 2 medeklinkers, bijvoorbeeld bij kloppen. Als je een lange klank hoort aan het eind van 

de klankgroep, dan haal je er 1 van weg, bijvoorbeeld bij noten. 

Groep 5 heeft geleerd hoe je een komma-s woord schrijft en waar de komma voor staat.  

 

Ook zijn we begonnen met het oefenen voor de stukjes die we volgende week aan Sinterklaas willen laten 

zien! We hopen dat hij het leuk vindt! We hebben ook het lied 'Sinterklaas pindakaas’ geleerd. Donderdag 

mochten we lekkere pepernoten bakken, mmmmmmm!! 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Bovenbouw 
Donderdag hadden we een andere dag als anders. We begonnen met een technische ochtend. De kinderen 

hebben gewerkt aan het ontwerpen voor de 3D printer. Ook hebben we deze ochtend gewerkt met 

LegoWeDo. Hierbij moesten de kinderen een soort van programmeren door middel van lego en de 

Chromebook. Ze moesten eerst de stappen volgen van een programma om een bouwsel na te maken met 

lego. Deze konden ze daarna programmeren via de computer. 's Middags hebben we pepernoten 

gebakken. Deze smaakten erg goed. De meest creatieve pepernoten werden gemaakt. Van konijntjes tot 

stoombootjes. 

     

   



   
 

   
 

    

    

 
_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School 

 
Onderbouw 
Deze week hadden we een heel gesprek over bemoeien. Wat is bemoeien? Meestal is het niet goed 

wanneer je je met iemand anders bemoeit. Maar als je er een ander mee kunt helpen is het misschien 

wel weer goed... Aap en Tijger lieten een concreet voorbeeld aan de klas zien, zodat iedereen kon 

begrijpen welke 'les' we konden leren. Conclusie: Let vooral op jezelf, en iets minder op een ander. Maar 

dat is natuurlijk erg moeilijk! Door de kinderen hier vaak aan te herinneren zullen ze hierin groeien. 

 

Middenbouw 
In de les van deze week ging het over verschillende soorten oplossingen bij een conflict. Er is een 

verhaaltje voorgelezen over 3 kinderen die samen wilden spelen, maar alle drie iets anders wilden doen. 

De leerlingen van de middenbouw mochten bedenken hoe dit opgelost kon worden. Als alle drie hun zin 

krijgen, is er sprake van een win-win-oplossing. Wanneer niemand zijn/haar zin krijgt, noem je dat een 

verlies-verlies-oplossing. Wanneer bijvoorbeeld 2 kinderen wel hun zin krijgen, maar 1 niet, is dat een 

win-verlies-oplossing. Soms is een echte win-win-oplossing niet mogelijk, maar wordt er een compromis 

gesloten. Iedereen is dan een beetje tevreden. 

 

Bovenbouw 
Deze week hebben we het met elkaar gehad over de manier waarop je op elkaar kunt reageren. We 

hebben ‘uitgespeeld’ wat de verschillen zijn. We hebben eigenlijk de 3 soorten petten uitgespeeld. De 



   
 

   
 

rode pet hoort bij agressief reageren, de blauwe pet hoort bij weglopen en de gele pet hoort bij praten 

met elkaar. We kwamen erachter dat het met de gele pet eigenlijk altijd het best werd opgelost. 
_____________________________________________________________________________________ 

De Boskabouter  

 
De peuters zitten net als alle andere kinderen, helemaal in Sinterklaassferen. We zingen 

Sinterklaasliedjes, we lezen een Sinterklaasverhaal, en natuurlijk verkleden ze zich als Sint en Piet. We 

hebben een Pietenmuts gemaakt, en ook lekkere pepernoten gebakken. Wat rook het lekker in school 

toen die in de oven stonden! Ze mochten ook allemaal even een pepernoot proeven voor ze mee naar 

huis gingen. 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 


