
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 9 april 2021 

Agenda 

 

10 april 
20 en 21 april 

Oud papier 
Cito eindtoets groep 8 

 

__________________________________________________________________________________ 

Schoolfruit 

Op het menu voor volgende week staat:  
 
woensdag: mandarijn 
donderdag: komkommer 
vrijdag: appel 
_____________________________________________________________________________________ 

Oud papier 
 
Zaterdag 10 april wordt het oud papier weer opgehaald. Deze keer staan de volgende gezinnen 

ingeroosterd: Fam. Giethoorn (met kar), fam. Kiestra, fam. Eising en fam. Lovers.  
 

Volgende keer dat er oud papier wordt opgehaald, is op 22 mei. Dan staan fam. Baron (met kar), 

fam. Olde, fam. Niemeijer en fam. Westerhof ingeroosterd. 

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen/te ruilen.  

 

 

Graag ook nog aandacht voor het volgende: 

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn Ralf en Marjan al enige tijd onze oud papier coördinatoren. Ze 

maken elk jaar een planning, regelen dat de borden in het dorp worden opgehangen en zorgen dat 

alles met betrekking tot de oud papierinzameling voorspoedig verloopt. We zijn heel blij met hun 

inzet, maar helaas hebben ze te kennen gegeven het stokje over te willen dragen aan één of twee 

nieuwe vrijwilligers.  
We zijn daarom op zoek naar één of twee personen die deze taak over willen nemen. Bent u bereid 

om dit te willen doen, dan kunt u dit doorgeven aan juf Hilde.  

__________________________________________________________________________________ 
 
 



   
 

   
 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Deze week zijn we begonnen met het thema “We werken en spelen op de boerderij". We hebben 

met de klas een woordweb gemaakt met woorden die bij de kinderen opkomen bij De Boerderij. 

Over een tijdje doen we dit nog eens, de kinderen zullen dan meer inhoud hebben en met andere 

woorden komen. De leerlingen van groep 3 hebben allemaal een mooie tekst gemaakt over de boer. 

Met de kinderen van groep 1 en 2 hebben we samen één verhaal bedacht over een boer. De 

kinderen hebben bedacht dat we in de klas een boerderij willen maken, met daarbij een 

boerderijwinkel. Als u thuis nog lege eierdozen, melkpakken e.d. heeft, wilt u dit dan meegeven 

aan uw kind. De kinderen mogen ook dierenknuffels en andere materialen meenemen die met de 

boerderij te maken hebben. We leggen dit dan eerst een aantal dagen in ons magazijn en kunnen 

het dan daarna gebruiken in de boerderijhoek. 

 

Verder hebben we deze week leuke liedjes gezongen, gedanst op muziek en zelf muziek gemaakt 

met xylofoons. Dat was gezellig!       

Eindelijk zijn we vrijdag naar de speeltuin geweest voor de beloning van Classdojo. De kinderen 

hebben ervan genoten. We zijn nu ook al een eind op weg naar de 900 punten, dan is er weer een 

nieuwe groepsbeloning.           

   
 

Middenbouw 
Omdat we vorige week donderdag niet op school waren, hebben we dinsdagmiddag nog even een 

‘paasmomentje’ gehad. We hebben eieren verstopt en gezocht in de klas, een lekker kopje 

thee/ranja gedronken met een paaskoekje en een dierenmasker gemaakt.  
Verder hebben we deze week blok 7 van Pluspunt afgerond en zullen we volgende week starten met 

blok 8.  

Met Engels hebben we deze week allerlei nieuwe woorden en zinnen geleerd op het gebied van 

‘spelen'.  
         

Bovenbouw 
Tijdens de les van wereldoriëntatie hebben we eerst besproken hoe het kan dat zoveel mensen 

Hitler hebben opgevolgd. Daarna hebben de kinderen gewerkt aan de opdracht hierbij. De kinderen 

werken in groepjes aan een muurkrant over de Wereldoorlogen. Ze zijn er heel goed en serieus mee 

bezig en ontdekken veel interessante weetjes.  

Vrijdag 23 april hebben de kinderen een Topotoets.  

 
Groep 6 oefent in de rekenlessen met breuken, ze moeten eerst aan de hand van een plaatje de 

bijbehorende breuk benoemen en vervolgens uitrekenen hoeveel dat is het van het geheel. Groep 7 

is druk bezig met de verhoudingstabel. Het was eerst doorhebben hoe het ingevuld moet worden, 

maar ze krijgen het al goed door. Groep 8 moest bedenken en berekenen of genoemde feiten waar 

konden zijn. De blokken van taal en spelling ronden we deze periode af en dan beginnen we aan een 

nieuw blok. Groep 6 werkt gaat voor taal werken aan het thema sport, groep 7 werkt aan thema 

helden en groep 8 werkt aan het thema de ruimte.  
 
 



   
 

   
 

Tijdens de creatieve les heeft de groep voertuigen uit de tijd van de oorlogen gemaakt. Eerst 

hebben we besproken welke voertuigen er waren en hoe ze eruitzagen.  

             

 

____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School   
 

Onderbouw  
We zijn gestart met het nieuwe blok: We dragen allemaal een steentje bij. Wat is handig en fijn om 

samen te doen? De kinderen kwamen met de volgende antwoorden: Spelen, delen, opruimen. De 

kinderen hebben ook verteld aan elkaar welke taken ze thuis hebben. Sommige kinderen dekken de 

tafel, anderen maken hun bed netjes 's ochtends. Ook ruimen de kinderen hun eigen spullen op. 

Fijn! Als iedereen meehelpt is het werk sneller gedaan.  

 

Middenbouw 
Wij hebben het deze week gehad over hoe je iets op een gewone manier tegen een ander kunt 

zeggen wanneer je iets niet prettig vindt. Wanneer er iets gebeurt wat je niet leuk vindt en je 

reageert boos, dan wordt de ander vaak ook snel boos. Wanneer je op een ‘gewone’ manier zegt 

dat je iets vervelend vindt en het uitlegt, is er ook vaak meer begrip van de ander. 

Bovenbouw 
De kinderen hebben deze week veel punten gekregen voor het aardig zij voor elkaar. Ook voor het 

opruimen voor elkaar en de klas doen. We zorgen er samen voor dat we het fijn hebben en we 

zorgen samen voor een opgeruimd lokaal. Er wordt steeds beter opgelet of er nog wat moet 

gebeuren en ze pakken het goed uit zichzelf op. Er is altijd wel iemand die de Chromebook aan de 

lader wil doen. Meerdere kinderen helpen om de krukken en stoelen op de tafels te doen. De bezem 

wordt weer vaker door iemand gepakt. Hoe meer we allemaal ‘een steentje’ bijdragen, hoe 

makkelijker het is.  

__________________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

De Boskabouter  

Deze week hebben we het thema "Eet smakelijk " afgesloten. We hebben nog eens het verhaal dat 

bij dit thema hoort, verteld en individueel bekeken, we hebben etenswaren geteld, en tot slot 

hebben we een tas vol boodschappen geplakt. En natuurlijk lekker gespeeld en geknutseld (geverfd 

deze week). De komende weken gaan we allerlei dingen rondom Puk doen. 
_____________________________________________________________________________________ 
We wensen u een prettig weekend! 

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

 

 


