
 

 
 

Nieuwsbrief 14 februari 2020 

Agenda 

 

         

         

15 februari          Oud papier 

17 t/m 21 februari 
24 t/m 28 februari 
2 maart  
7 maart  

         Voorjaarsvakantie 
         Rapportgesprekken 
         Studiedag: leerlingen zijn vrij 
         Oud papier 

18 maart           PeutersBijeen 

 

Schoolfruit 

 

Het menu van volgende week: 

I.v.m. de voorjaarsvakantie is nog niet bekend wat het menu is. We laten dit na de vakantie aan u 
weten. 

 
 

Unicefloop 

 
Zondag 19 april wordt de Unicefloop weer georganiseerd in het centrum van Hoogeveen. Bij deze 
sponsorloop laten basisschoolkinderen zich sponsoren voor Unicef. De kinderen lopen rondjes over 
een parcours voor het gemeentehuis. De kinderen hebben een flyer mee naar huis gekregen over dit 
evenement. Opgeven kan op www.cascaderun.nl. Dit kan t/m donderdag 19 maart of tot het 
moment dat het maximaal aantal kinderen opgegeven is. We hopen dat er weer veel kinderen van 
onze school meedoen.  
 

                              
 

http://www.cascaderun.nl/


Afsluiting Talentenuur 
 
Wat een opkomst tijdens de afsluiting van het Talentenuur. Fijn dat we het weer zo konden 
afsluiten.  
 
 

Rapporten en Talentenmappen 
 
We willen u vragen om de rapporten en talentmappen mee te geven.  

 
Dit was onze week...  
Groep 1/2 
Afgelopen week hebben we ons verder verdiept in het thema restaurant. Er zijn menukaarten 
gestempeld, we hebben moeilijke woorden omschreven en woordjes gelegd met lettervermicelli. In 
de rekenhoek hebben we geleerd om de tafel netjes te dekken zoals op voorbeeldkaarten staat 
afgebeeld. In het restaurant speelden we dat we gasten waren, de ober kwam bedienen. Ook 
hebben we stiekem van de hagelslag geproefd in het restaurant.... Vandaag hebben we gezellig 
gespeeld met ons eigen speelgoed. 
 
 
Groep 3/4 
Beide groepen hebben deze week iets nieuws geleerd op het gebied van rekenen. In groep 3 hebben 
we geleerd wat 5-sommen zijn. We hebben ontdekt dat je een 5-som heel makkelijk om kunt 
draaien, maar dat er dan evenveel uitkomt. Als je bijvoorbeeld weet dat 5+3=8, dan weet je ook 
gelijk dat 3+5=8. In groep 4 zijn we verdergegaan met de tafels. We hebben hierbij met de strategie 
1x meer/1x minder geoefend. Als je weet dat 10x3=30, dan kun je er ook snel achter komen dat 
9x3=27, er moet 1x3 afgehaald worden. 
Verder hebben we lekker gezongen en gespeeld op de cajons, in de taal- en rekenhoeken 
verschillende opdrachten gedaan en het thema van Blink afgesloten. Tijdens deze laatste les keken 
we mee hoe je astronaut kunt worden, wat je daarbij moet leren, wat je nodig hebt en wat je moet 
kunnen. Na de voorjaarsvakantie starten we met het nieuwe thema ‘Wij gaan op reis naar de stad”. 

 
Groep 5/6/7/8 
We hebben deze week veel gewerkt in de hoeken. In de woordenschathoek 
hebben de kinderen het spel draaitaal gespeeld. In de rekenhoek hebben de 
leerlingen de opdracht om sommen uit te rekenen en dit op een papier in te 
vullen. Op dat papier komt dan een route waar het Ozobotje overheen kan en zo 
controleren ze meteen hun antwoorden.  
Tijdens de techniekles hebben we de stroomkring nagemaakt met materialen die 
we hiervoor hebben. De leerlingen hebben ontdekt wat het verschil is tussen een serie- en een 
parallelschakeling.  

 
Vreedzame School 
 
Groep 1 en 2 
Deze week hebben we gepraat over het maken van keuzes. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, 
dat is goed. We hebben een spelletje gespeeld in de klas, met een plaat Leuk en een plaat Niet 
leuk. De kinderen mochten na het horen van bv naar de tandarts gaan, of logeren, naar de plaat 
lopen van hun keuze. Zo werd inzichtelijk voor de kinderen dat er verschillend wordt gekozen. 
 
Groep 3/4/5 
Aap en Tijgertje waren deze week weer op bezoek in de klas en spraken af om samen naar het bos 
te gaan. Leuk vond Aap, want dan kon hij lekker hoog in de bomen klimmen! Leuk vond ook 
Tijgertje, want dan kon hij lekker sluipen over de grond! Ze waren het niet met elkaar eens en 
kregen er een beetje ruzie over. De kinderen mochten nadenken over wie er nu gelijk had en 
kwamen tot de conclusie dat eigenlijke beide dieren wel gelijk hadden.  



We hebben geleerd dat ze allebei een ander gezichtspunt hebben, de één houdt van klimmen, de 
ander houdt van sluipen. Dit zorgt er soms voor dat er een conflict ontstaat, niet iedereen kijkt 
door dezelfde bril tegen dingen aan 
 
Groep 5/6/7/8 
Wij hebben het erover gehad dat iedereen een andere mening heeft en dat ook mag hebben. 
Daarbij hebben we geoefend met het beargumenteren van je eigen mening. Iedereen heeft een 
eigen reden om iets te vinden en voelen. Wanneer je dat van elkaar respecteert kun je een conflict 
vermijden of oplossen.  

 
 De boskabouter 

Deze week voor de laatste week “Dit ben ik”. We hebben nog weer geoefend met het benoemen 

van allemaal lichaamsdelen. Tot slot mochten de kinderen zich mooi maken voor een foto. 

Verkleden, haren kammen, zelfs make up werd er gebruikt. Ze zagen er allemaal prachtig uit op de 

foto! Na de vakantie gaan we starten met het thema “Reuzen en kabouters”.  

 
Prettig vakantie! 

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