
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 9 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 weer heel wat (voor)gelezen deze week. De kinderen van de bovenbouw hebben veel 

voorgelezen aan de kinderen van de onderbouw. In de middenbouw zijn ze begonnen met duolezen. 

Dat houdt in dat de kinderen in tweetallen samen een boekje (hardop) lezen.  
Op woensdag hebben we in de midden- en bovenbouw een voorleeswedstrijd gehouden. Van elke 

groep is één winnaar gekozen. De winnaars hebben vrijdag voorgelezen aan alle kinderen van 

school. Hieruit is de voorleeskampioen: Radmir uit groep 7 gekomen.  

  

 



   
 

   
 

   

  
_____________________________________________________________ 

Dit was onze week.... 

 
Onderbouw 
Deze week hebben met juf Margot een kabouterpad gelopen. Dit vond iedereen erg leuk! 

Verder hebben we deze week een “echt” zwaard gemaakt. We mochten deze verven en versieren 

met prachtige glimmende stenen. Verder hebben we ook nog een mooie armband gemaakt met de 

kinderen van groep 1 en 2. 

Met de kinderen van groep 1 en 2 hebben we deze week veel oefeningen gedaan waarbij de 

kinderen moesten tellen.  

Een aantal kinderen heeft deze week een dinosaurus-skelet gemaakt van macaroni en spaghetti. De 

resultaten zijn erg mooi geworden. 

 

Met groep 3 hebben we deze week weer 2 nieuwe letters geleerd. De letter oe en de letter h zijn 

toegevoegd aan onze letterflat. 

We hebben ook een start gemaakt met het werken met het rekenrekje. De kinderen hebben geleerd 

hoe ze een getal moeten opzetten en hoe ze sommen tot 10 op het rekje kunnen uitrekenen. 

 

   



   
 

   
 

 

Middenbouw 
Wij zijn deze week in de klas begonnen met duo-lezen. Dagelijks lezen de kinderen 2x in tweetallen 

samen een boek. Dat kan op verschillende manieren: tegelijk, om beurten een zin of om beurten 

een langer stuk. We merken dat het erg motiverend werkt om samen te lezen en over het verhaal te 

praten. Zo maken we veel leeskilometers en het is ook nog eens gezellig! 
Ook hebben we afgelopen woensdag de voorronde voor de ‘grote’ voorleeswedstrijd gehouden. De 

kinderen hadden goed geoefend van tevoren en lazen op hun allermooist voor! Complimenten!  

Naast lezen, hebben we in groep 5 ook extra geoefend met de tafel van 3. Het blijft erg belangrijk 

om de tafels veel te oefenen en op deze manier te automatiseren. De kinderen hebben daarom 

vrijdag een dominospel van de tafel van 3 meegegeven om eventueel thuis ook extra te oefenen. 

Bovenbouw 
We zijn deze week tijdens de les van Blink Wereldoriëntatie in de rol van een rechercheur 

gekropen. Er was een moordzaak op mevrouw Müller die we op moesten lossen. We kregen eerst te 

horen dat ze zonder sporen van geweld om het leven was gekomen. De kinderen dachten na over de 

mogelijke doodoorzaken. Vervolgens kregen ze gaandeweg steeds meer aanwijzingen en moesten ze 

zelf allerlei opties onderzoeken. Het bleek dat ze de giftige Groene knolamananiet had gegeten.  

Ook hebben we deze week een stopmotionfilmpje gemaakt. Daarvoor zijn veel foto’s nodig! Ieder 

groepje heeft een ander verhaal gemaakt met dieren en hebben daar een stopmotionfilmpje van 

gemaakt. De resultaten hebben we samen bekeken in de klas. De filmpjes kunnen we hier niet 

plaatsen, maar wel een paar foto’s. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

De Vreedzame School 
 

Onderbouw  

Deze week was aap jarig. We hebben samen een stoel versierd en we hebben leuke cadeautjes voor 

aap gemaakt. Aap heeft ook getrakteerd en we hebben samen gezongen. Aap was heel blij dat we 

zo goed samen hebben gewerkt! 

 

Middenbouw 
Deze week ging onze les over ‘samenwerken’. We hebben geleerd dat het bij samenwerken gaat om 

luisteren naar elkaar en openstaan voor elkaars mening. Wanneer je samenwerkt, is het belangrijk 

om goed te overleggen en samen een mooi resultaat te bereiken.  
We hebben dit natuurlijk gelijk geoefend! De kinderen mochten in tweetallen een mooie slinger 

maken. Ze mochten zelf bedenken hoe ze dit gingen maken, maar moesten natuurlijk wel 

overleggen.  

Bovenbouw 
We hebben het goede idee van de middenbouw ook opgestart deze week: het spel “Wie is de mol’. 
Het geven van complimenten aan elkaar wordt al meer gedaan, maar we kwamen erachter dat het 

nog beter kan. Maar we merken wel hoe fijn we het vinden om complimenten te krijgen. We blijven 

hier goed mee oefenen.  

__________________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

De Boskabouter 
 
Omdat we nog bezig zijn met het thema "Water", hebben we deze week bedacht wat je allemaal 
met water kunt doen. Behalve drinken kun je ook schoonmaken met water. Dat hebben de peuters 
met veel enthousiasme (en gespetter) gedaan. Donderdag hebben we gekeken wat er gebeurt als je 
water bij zand doet. En daar kun je dan weer heel leuk mee spelen! 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 


