
 

 
 

Nieuwsbrief 7 februari 2020 

Agenda 

 

         

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: mandarijn 
Donderdag: appel 
Vrijdag: waspeen 

 

 

Cultuurmenu bovenbouw  
 
We hebben de laatste les inmiddels gehad. Deze les hebben we met takken en touwen een 
duurzaam kunstwerk gemaakt. Daarin werd een glazen potje gehangen. Hier kan een waxinelichtje 
(mag ook nep) in. De juf van Scala gaf wel de tip om er eerst wat zand in te doen. Dan wordt het 
potje minder warm. Iedereen bedankt voor het helpen verzamelen van de benodigde materialen.  

 

                              
 



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.  
 
 

Rapporten en Talentenmappen 
 
We willen u vragen om de rapporten en talentmappen voor de voorjaarsvakantie mee te geven naar 
school.  
 

 
Dit was onze week...  
Groep 1/2 
 
Afgelopen week hebben we mooie woorden geleerd bij het thema Winterkost van SIl. En wat kunnen 
de kinderen de woorden goed onthouden! Bv. de kandelaar, het diner, de gast, bedienen. Dinsdag 
hadden we een smaakles waarbij we leerden over het ontbijt, de lunch en het diner. Wat is gezond 
en wat is ongezond, en wat nemen we als tussendoortje. Doordat de smaakles zo goed aansloot bij 
ons thema wisten de kinderen er al veel van! En iedereen heeft groene theegedronken en vond het 
lekker.  
Dinsdag regende het, en hebben we met de peuters gegymd in de gymzaal. Wat een plezier hebben 
we altijd samen! 
 
Groep 3/4 
We hebben een afwisselende week gehad. Op maandag hadden we de laatste les van Scala met 
meester Johan. We hebben gezellig gezongen en muziek gemaakt met verschillende instrumenten. 
Op dinsdag kwamen Jolanda en Baukje bij ons in de klas en kregen we een smaakles. We hebben 
geleerd dat we eigenlijk alle zintuigen gebruiken wanneer we iets (gaan) eten. De kinderen 

mochten de vier verschillende smaken zoet, zuur, zout en bitter proeven en ook deden ze een test 
met de blinddoek op om te raden wat je proefde.  
Verder hebben we geleerd over raketten en spaceshuttles tijdens de les wereldoriëntatie en hebben 
we een woordweb gemaakt over de ruimte. 

 
 
Groep 5/6/7/8 
We hebben weer veel geleerd en gedaan. Juf Aletta was er met de boeken van de Drentse 
Kinderjury: 
Welk boek vinden de kinderen in Drenthe het mooist? Dat wordt bepaald door de Drentse 
Kinderjury, een provinciale juryactiviteit voor groep 7 en groep 8. Van februari tot half mei lezen 
de kinderen tien boeken, beoordelen en stemmen voor het mooiste boek. Zo willen we het 
leesplezier van de kinderen vergroten en willen we dat de kinderen oefenen om een boek te 
beoordelen.  
 
We hebben tijdens de muziekles deze week geoefend op de Cajons.  



Groep 5,6 en 7 is begonnen aan het nieuwe blok van taal. Groep 5 en 6 werkt nu in het thema nacht 
en groep 7 werkt in het thema buitenissig.  
We werken met een taakgericht beloningssysteem. Wanneer de kinderen de beloningen bij elkaar 
sparen kunnen ze deze inzetten voor een grote beloning. Dat hebben we vrijdag gedaan. We hebben 
met zijn allen verstoppertje gespeeld in het bos.   
 

 
Vreedzame School 
 
Groep 1 en 2 
Deze week hebben we gepraat over wat we leuk vinden en wat niet. Eerst mochten de kinderen dit 
bespreken in tweetallen, en daarna ook nog in de kring aan iedereen vertellen. We hebben ervan 
geleerd dat het we verschillende dingen leuk of niet leuk vinden. En dat dat goed is, want je 
voorkeur doet ertoe! Verschillen mogen er zijn. 
 
Groep 3/4/5 
Deze week hebben we het gehad over ‘een misverstand’. Tijgertje mocht van Aap een dobbelsteen 
om mee te spelen, maar de volgende dag wilde Aap hem graag terug. Hij had hem alleen maar 
uitgeleend, maar Tijgertje dacht dat hij hem mocht houden. Ze hadden dus een misverstand. De 
kinderen herkenden dit heel goed en konden zelf ook voorbeelden geven van misverstanden die zij 
wel eens hadden gehad met iemand. 
Wanneer je een misverstand hebt met iemand, kun je een conflict krijgen die eigenlijk niet nodig 
is. We hebben geleerd dat het dus heel belangrijk is om duidelijk aan te geven wat je bedoelt, zo 
voorkom je misverstanden! 
 
Groep 5/6/7/8 
Wij hebben het gehad over de aspecten van een fijne groep. Hoe ziet dat eruit en hoe gaan we met 
elkaar om? We vinden vooral positief zijn belangrijk: Kijk naar elkaars goede punten en benoem dit 
in plaats van de mindere kanten. Ook willen we graag dat we naar elkaar luisteren, dat we elkaar 
respecteren en mag iedereen meespelen.  

 

 
 De boskabouter 

Bij het thema “Dit ben ik” hoort ook de lichamelijke verzorging. Deze week hebben de peuters aten 

zien hoe goed ze al kunnen tandenpoetsen. En verder zijn we nog bezig geweest met klimmen en 

springen (erop, eraf, eronderdoor etc.). Volgende week is de laatste week van dit thema. 

 
Prettig weekend! 

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