
  

  

 
 

  
Nieuwsbrief 31 januari 2020  

Agenda  

  
22 jan. t/m 1 febr.           Nationale voorleesdagen  
11 februari           Studiedag: leerlingen zijn vrij   
14 februari   
14 februari  
15 februari  

         Speelgoeddag  
         Afsluiting Talentenuur  
         Oud papier  

17 t/m 21 februari  
24 t/m 28 februari  

         Voorjaarsvakantie  
         Rapportgesprekken  

    
  

Schoolfruit  
  
Het menu van volgende week:  
Woensdag: Sinaasappel  
Donderdag: Rettich  
Vrijdag: Galia meloen  
  
We proberen het menu aan te houden zoals het vermeld wordt in de nieuwsbrief. Echter, soms is de 
kwaliteit van het fruit een reden om de volgorde aan te passen. We proberen dit op tijd door te 
geven aan de kinderen.  

  

Let op!! Dit is de laatste nieuwsbrief op papier  

  

Momenteel krijgt u de nieuwsbrief nog op papier. Wij willen vanaf volgende week over gaan op het 
digitaal versturen van de nieuwsbrief. Hiervoor willen wij vragen om zich aan te aanmelden:   
  
Via onze website kunt u klikken op Nieuwsbrief en daarna op Aanmelden.   
  
Let op! Het gebeurt geregeld dat de nieuwsbrief eerst in uw postvak ongewenst komt. Om dit aan 
te passen kunt u in de mail wijzigen.   

  
  

Cultuurmenu bovenbouw   
  
We hebben de derde les ‘duurzaamheid’ gehad. We hebben deze les gewerkt met klei. De 
leerlingen hebben een insectenhotel gemaakt. Wat hebben we een creativiteit in de klas De 
creaties zijn te bewonderen in de vitrinekast en in de gang.   
  
Volgende week gaan we gebruik maken van de glazen potjes en gaan we werken met takken. 
Wanneer het mogelijk is, wilt u dan uw zoon of dochter een snoeischaar meegeven?  

            
                               
  



 

  

Afsluiting Talentenuur  

  

We zijn alweer een aantal weken bezig met dit blok van Talentenuur. We hebben deze ronde 
bewegingsactiviteiten van Stefan Freriks, we werken met de 3D printer en een creatieve 
opdracht over vulkanen. Vrijdag 14 februari willen wij graag dit blok samen met u afsluiten. U bent 
welkom vanaf 13:40.   
  
  

Oudertraining: ‘luisteren naar je kind’  

  
Zonder dat we het door hebben, zijn we als ouders/verzorgers nogal eens aan het zen-den in de 
richting van onze kinderen, in plaats van aan het luisteren naar onze kinderen. Net als volwassenen 
hebben ook kinderen het af en toe moeilijk met hun gevoelens. Met gevoelens van kinderen gaan we 
aan de slag tijdens deze training. En met de vraag hoe je je kind het beste kunt helpen als hij of zij 
boos, verdrietig of bang is.  
Wil je leren en ervaren welke reacties bijdragen aan meer zelfvertrouwen en meer zelf-
standigheid van je kind. Meld je dan aan voor de oudertraining! Er is plek voor maximaal tien 
deelnemers. Deelname aan de training kost €12,50 per persoon. Bij voldoende aanmeldingen staat 
de training gepland op vier dinsdagavonden, van 19.15 tot 21.00 uur:  
3 maart, 10 maart, 17 maart en de terugkombijeenkomst is dinsdagavond 7 april.  
Wil je meer informatie of je aanmelden voor deze training? Neem dan contact op met de trainer via 
e-mail: b.kootstra@swwh.nl of bel 0528- 278 855.  

  

Rapportgesprekken  

  

De rapportgesprekken zullen plaatsvinden in de week van 24 t/m 28 februari. U zult hier zo snel 
mogelijk een uitnodiging voor ontvangen.   
  

  

Dit was onze week...   

Groep 1/2  
  
Afgelopen week hebben we nog gewerkt over Moppereend. We hebben moeilijke woorden geleerd, 
zoals mekkeren, de kudde en verduisteren. Aan de verteltafel hebben alle kinderen het verhaal 
van Moppereend verteld, mbv het boek en materiaal. Op rekengebied zijn we vooral bezig geweest 
met het benoemen van buurgetallen. Bv. de buurgetallen van 13 zijn 12 en 14. Alle kinderen hebben 
een mooie regenboog geverfd, en daarbij op de volgorde van de kleuren gelet. Knap werk!  
  
Groep 3/4  
Wij zijn deze week verder gegaan met het maken van onze ufo. Daarnaast hebben we het tijdens de 
les wereldoriëntatie gehad over de verschillende planeten die er zijn en de kenmerken die ze 
hebben.   
In de rekenhoek liggen verschillende spelletjes die de kinderen kunnen spelen wanneer ze klaar zijn 
met hun taak. Deze week is daar een nieuw spel gespeeld door de kinderen, het dobbelsteenspel. 
Doel van dit spel, maar ook van de andere spellen, is het automatiseren van de sommen t/m 20.  
  
Groep 5/6/7/8  
We hebben veel leuke en leerzame spellen in de klas die de kinderen mogen spelen als ze klaar zijn 
met hun taak.   
We hebben deze week weer eens andere leer- en oefenspellen uitgeprobeerd en gespeeld in de 
klas. Zo hebben wij nieuwe, leerzame en leuke techniekspellen. Toen de leerlingen deze ontdekt 
hadden werd er met veel plezier mee gespeeld. Maar ook een potje dammen was weer leuk om te 
doen.  
  

       
  
  
  

  

 
Vreedzame School  

mailto:b.kootstra@swwh.nl


  

Groep 1 en 2  
Deze week zijn we bezig geweest met iets aardig vragen. Wanneer je op een vriendelijke manier 
vraagt of je mee mag spelen, dan komt dat heel vaak goed. We hebben dit geoefend in de klas. De 
kinderen kunnen dit allemaal veel beter dan aap en tijger! Ook hebben we over gevoelens 
gepraat nav Moppereend. Samen kunnen we verschillende gevoelens bedenken en er een passend 
gezicht bij trekken. Want we weten; we kunnen praten met onze stem maar ook met ons lichaam.  
  
Groep 3/4/5  
Wij zijn verdergegaan met het thema ‘wij hebben oor voor elkaar’. Om goed met elkaar om te gaan 
is het ten eerste belangrijk om goed naar elkaar te luisteren, maar daarnaast helpt het ook om 
belangstelling voor een ander te hebben door te herhalen wat een ander heeft gezegd zodat 
diegene merkt dat je echt hebt geluisterd. We hebben geleerd dat je soms nog even door moet 
vragen wanneer je iets niet precies begrepen hebt.   
  
Groep 5/6/7/8  
Deze week hebben we de het gehad over verschillende gezichtspunten:  
Mensen hebben verschillende manieren om naar dingen te kijken. Ze hebben verschillende 
gezichtspunten. Dit komt omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en uit 
verschillende gezinnen komen. Dit kan ook terugkomen tijdens een conflict. Je kijkt naar de situatie 
met je eigen bril. Door de ander proberen te begrijpen zul je een conflict beter op kunnen lossen.   
  

  
  

Open dag Voortgezet onderwijs  
  

De leerlingen van groep 8 die hier naartoe gaan zijn woensdag 5 februari om 13:00 uur vrij.   
  
De open dag van het Roelof van Echten College en RSG Wolfsbos zit er weer op. Om de leerlingen de 
mogelijkheid te geven om onze scholen nog beter te leren kennen worden ze uitgenodigd voor de 
Open lesmiddag (RvEC) en Wolfsbos Live. Op deze middagen volgen de leerlingen diverse lessen en 
activiteiten.   
  
Datum, tijdstip en aanmelden  

 Roelof van Echten College: Open lesmiddag op woensdagmiddag 5 februari 2020 van 14.00 
tot 15.45 uur (locatie Voltastraat en locatie Bentinckspark). Leerlingen kunnen zich hier of via de 
website rvec.nl aanmelden (graag uiterlijk 2 februari)  
 RSG Wolfsbos (leerlingen groep 8): Wolfsbos Live op woensdagmiddag 12 februari 2020 van 
13.00 uur tot 15.30 uur (locatie Harm Smeenge en locatie Groene Driehoek)  
 RSG Wolfsbos (leerlingen groep 7): Wolfsbos Live Sneak Preview op woensdagmiddag 13 mei 
2020  

          Leerlingen kunnen zich aanmelden voor deze middagen via de website wolfsbos.nl  
  

 De boskabouter  

De peuters zijn deze week bezig geweest met horen en voelen. We gingen allemaal goed luisteren 
en tik-tak fluisteren, en daarna deden we een zoekspelletje met een tikkende wekker. Donderdag 
gingen we aan de slag met voelen. We voelden zand (korrelig), en stro (dat prikt een beetje), en we 
voelden ook verf (glibberig). De handen zaten er helemaal onder, dus we konden mooi handen op 
papier maken. En daarna nog met de handen in een bak met warm water. Ze vonden het erg leuk, 
en het was moeilijk om op hun beurt te wachten. Gelukkig was er hulp, want deze week is juf 
Amanda bij ons begonnen als vrijwilliger, en daar zijn we allemaal heel blij mee!  
  
Prettig weekend!  

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

 

https://nl.surveymonkey.com/r/openlesmiddag
http://rvec.nl/
http://wolfsbos.nl/

