
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 2 oktober 2020 

Agenda 

 

30 september t/m 11 oktober 
3 oktober  
12 t/m 16 oktober 
27 oktober 

Kinderboekenweek 
 Oud papier 
Herfstvakantie 
Studiedag: leerlingen zijn vrij 

 

Kinderboekenweek 

We hebben woensdag de Kinderboekenweek op een leuke manier geopend met alle kinderen van 

school. In de school hingen allerlei plaatjes verstopt. Op hetzelfde papier stond een letter. De 

kinderen moesten in groepjes al deze letters verzamelen. Daar kwam de zin: ‘Ik kan lezen.. en 

toen.....’’ uit. Op alle plaatjes stond iets uit de geschiedenis. De afgelopen dagen hebben we extra 

veel voorgelezen. De kinderen uit de bovenbouw hebben voorgelezen aan de kinderen uit de 

onderbouw. Volgende week hebben wij de voorleeswedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

_____________________________________________________________________________________ 

Dode hoek project 

Donderdagochtend had de bovenbouw een gastles over de dode hoek van een vrachtauto. Wij 

hebben ons opgegeven voor deze les vanuit het preventiemenu van Jong Hoogeveen. We hebben 

eerst in de klas een film gekeken waarin we allerlei verkeerssituaties zagen en situaties waarin van 

alles verkeerd ging. Het eindigde met een ongeval waarbij een vrachtwagen een fietser aanreed. De 

fietser stak over zonder voorrang te hebben en fietste in de dode hoek van een vrachtauto. De 

situaties hebben de kinderen besproken met de gastdocent. Daarna mochten we zelf ervaren waar 

de dode hoeken van een vrachtwagenchauffeur zijn. Er stond een vrachtwagen op de parkeerplaats 

met daaromheen de dode hoek zichtbaar gemaakt. De kinderen mochten in de cabine zitten om het 

zelf te zien. 

De dode hoek van een vrachtauto is de ruimte om de auto waar de chauffeur niets kan zien. Een 

vrachtauto heeft niet één, maar meer dode hoeken: vlak voor de auto, naast de auto en achter de 

auto.  

We hebben weer veel geleerd en hopelijk zijn de kinderen zich extra bewust van hun gedrag als 

fietser rondom een vrachtwagen. 

     

_____________________________________________________________ 

Oud papier 

Morgen, zaterdag 3 oktober, wordt het oud papier weer opgehaald. Deze week staan de volgende 

gezinnen ingeroosterd:  
fam. A. Kroezen (met kar), fam. M. Kroezen, fam. Koster en fam. Kiestra.  

 
Voor de volgende keer, 28 november, zijn de fam. A. Kroezen (met kar), fam. Baron, fam. Drost en 

fam. Vroomen ingeroosterd. 

Bent u verhinderd, wilt u dan zelf vervanging regelen of ruilen? Alvast bedankt! 

_____________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 

 
Onderbouw 
Deze week hebben we veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. We hebben met groep 1 en 

2 een echt schild van de ridder gemaakt. Ook hebben we een eigen bouwwerk gemaakt van een 

ridderkasteel en hiervan een plattegrond gemaakt, zodat we hem nog een keer na kunnen maken. 

Dat was best een lastig werkje, maar het is gelukkig bij iedereen gelukt. 

Deze week hebben we ook een oefening gedaan met rijmwoorden. We deden dit spel buiten. 

Heerlijk om buiten te zijn en leerzame spellen te doen. De kinderen vinden dit altijd erg leuk. 



   
 

   
 

Met groep 3 hebben we deze week veel gelezen. We hebben vaak in de boekjes gelezen en ook 

hebben we regelmatig een spel gedaan, waarbij we een rijtje woorden moesten lezen.  

Deze week heeft groep 3 ook uitleg gekregen hoe we op het chromebook werken met rekenen. De 

kinderen gaan hier de komende weken steeds vaker zelf mee aan de slag. 

Op donderdag en vrijdag kwamen de kinderen van de bovenbouw langs om aan ons voor te lezen. 

Dit was erg gezellig! 

     
 

Middenbouw 
We hebben deze week aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Woensdag begonnen we met 

een speurtocht door de school, op zoek naar allerlei letters. In de klas hebben we daarna het thema 

van de Kinderboekenweek besproken “En toen....”. De kinderen konden al wat voorbeelden geven 

over gebeurtenissen in het verleden, zoals de Tweede Wereldoorlog. Omdat we ook allemaal onze 

eigen geschiedenis hebben, gaan we de komende week een stamboom maken van onze eigen 

familie.  
Natuurlijk besteden we ook extra aandacht aan (voor)lezen tijdens de Kinderboekenweek. We 

hebben het gehad over hoe je eigenlijk moet voorlezen: mooi ‘op toon’ lezen, niet te snel praten en 

duidelijk verstaanbaar zijn voor iedereen. Volgende week woensdag mogen de kinderen, die dan 

willen, een stukje voorlezen in de klas. Van elke groep wordt 1 winnaar gekozen. Hij of zij mag dan 

vrijdag 9 oktober meedoen aan de Voorleeswedstrijd voor de hele school. 
Vrijdagmiddag hebben we een leuke techniek en beeldende vorming ineen les gehad. We hebben 

geleerd over hunebedden en we hebben zelf oude potten uit die tijd gemaakt en versierd. De 

resultaten mogen er zijn: 

 

Bovenbouw 
Afgelopen week hebben we de eerste toetsen van de methodes taal en rekenen gehad. Volgende 

week starten we in een nieuw blok. Woensdag hebben we een goede opening van de 

Kinderboekenweek gehad. Donderdag hadden we het dode hoek project. Ook hebben we een 

leerzame en interessante spreekbeurt van Doutzen gehad. Doutzen heeft ons van alles geleerd over 

hooi. We hebben ook nog heel hard gewerkt afgelopen week. De week is weer voorbijgevlogen. 

_____________________________________________________________________________________ 

  



   
 

   
 

De Vreedzame School 
 

Onderbouw  

Volgende week is Aap jarig! Daarom hebben wij het deze week gehad over verjaardagen en hoe 

deze gevierd worden. We gaan volgende week een mooi feestje bouwen voor Aap.  

 

Middenbouw 
Wij hebben deze week geen les uit de methode gedaan, maar hebben extra aandacht besteed aan 

de algemene regels en afspraken die gelden in de groep. Deze afspraken hebben aan het begin van 

het schooljaar samen gemaakt.  

Bovenbouw 
We hebben het gehad over opstekers, afbrekers en tips. We zijn begonnen met bespreken wat de 

definitie van het woord respect is. En wat het inhoudt als je respect hebt voor iemand.  
Iedereen hoort het liefst wat hij of zij goed doet, goed kan en het is natuurlijk leuk als iemand wat 

aardigs zegt over je nieuwe kleren of kapsel. Dit hebben we besproken in de klas: wat doet het met 

iemand als je een opsteker oftewel een compliment geeft. We vonden allemaal dat dat leuk en fijn 

is om te horen. Daartegenover is het dus niet leuk om een afbreker te krijgen. Soms moet je ergens 

wel wat van zeggen, maar dit kun je het beste doen door middel van het geven van een tip. 

Uiteindelijk hebben we een heel leuk gesprek gehad met de klas en liep de les zelfs uit doordat we 

er goed met elkaar over konden praten.  

______________________________________________________________________________ 

De Boskabouter 

 
De kinderen zijn deze week begonnen met het thema "Water". We hebben liedjes gezongen die over 
water gaan, we hebben platen bekeken over water (regen, de zee, in bad, zwemmen, een kan 
water), en de peuters mochten zelf hun water inschenken in de bekers. Dat werd er met veel animo 
ingegoten, soms met een grote plons.... 
Volgende week begint Anna Paas bij ons op de peuterspeelzaal. We vinden het fijn dat er nieuwe 
kinderen bijkomen, want binnenkort neemt Raul afscheid! We hopen dat Anna het bij ons naar haar 
zin zal hebben. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 


