Nieuwsbrief 10 mei 2019

Agenda
16 mei
17 mei
22 mei
27 t/m 29 mei
30 mei t/m 2 juni
2 juni
3 t/m 14 juni
4 juni
6 juni

Ontdekpad vlinders
Techniekmiddag groep 7/8
Toneelstuk Bijeen
Kamp bovenbouw
Hemelvaart
Oud papier
Citotoetsen
Sportdag
Sportdag Tiendeveen

Even voorstellen...
Via deze weg wil ik mezelf graag even voorstellen:
Mijn naam is Hilde Timmerman, ik ben 39 jaar oud en woonachtig in Beilen. Ik heb twee dochters, Maureen (12) en
Romée (8) en nog een hond, Wanda. In mijn vrije tijd houd ik er van om te lezen, te wandelen, lekker uit eten te gaan
of een film te kijken.
Na jaren op de Driesprong in Nieuwlande een onderbouwgroep gehad te hebben, lijkt het me erg leuk om te werken
met een middenbouwgroep. Ik heb deze week de kinderen en het team al een beetje leren kennen en een aantal
ouders de hand mogen schudden. Ik heb een hele positieve indruk overgehouden aan deze eerste week en kijk uit naar
een fijne samenwerking met elkaar!

Voorstelling Bijeen
Sinds een tijdje heeft de stichting een eigen toneelgroep. Alle kinderen zijn uitgenodigd om de eerste voorstelling te
bezoeken.
Op 22 mei zal de voorstelling plaatsvinden.
Groep 1 t/m 5 gaat 's ochtends met school naar de voorstelling.
Groep 6 t/m 8 is 's avonds uitgenodigd. Wij willen graag weten welke leerlingen deze avond aanwezig zullen zijn. We
zouden het leuk vinden als iedereen kan, maar het is niet verplicht.
Graag horen wij dit van u of van de kinderen.

Oproep
Voor het Talentenuur a.s. dinsdag willen we u vragen kosteloos materiaal (doppen, kurken, lege doosjes, rolletjes etc.)
mee te geven naar school. Alvast bedankt!

Natuurproject NME
Elk schooljaar hebben doen wij mee aan een natuurproject vanuit de samenwerking met IVN. Vorig jaar was dat het
wilde plantenproject, het jaar daarvoor het bomenproject en dit jaar doen wij mee aan het vlinderproject.
Voor de vakantie hebben wij eitjes, rupsen en poppen gekregen. De vlinders hebben we voor de vakantie al vrij
kunnen laten. Op dit moment hebben we nog een aantal poppen.
Bij het project hoort ook een ontdekpad. Volgende week donderdag 16 mei gaan wij het ontdekpad doen samen met
de kinderen van Obs de Driesprong. Het is ons en de kinderen zo goed bevallen tijdens de Grote rekendag om samen
een activiteit te doen, dat we graag weer samen iets organiseren. Deze keer zal het op Obs Tiendeveen plaatsvinden.

Dit was onze week...
Groep 1/2
Na de vakantie zijn we rustig gestart. Iedereen was blij elkaar weer te zien, de kinderen speelden weer erg leuk met
elkaar. Omdat we dinsdag op schoolreis waren en we hard aan het werk gingen voor de Moederdag cadeautjes deze
week geen weektaak. Schoolreis was fantastisch! Na een hartelijk ontvangst door een echte cowboy mochten de
kinderen hun gang gaan. Iedereen vermaakte zich prima. Zo goed, dat we maar net op tijd terug bij school waren!
Aanstaande woensdag wordt juf Bernadette aan haar knie geopereerd. Naar verwachting zal ze ongeveer vier weken
niet op school zijn. Gelukkig is het gelukt om inval te krijgen. Juf Anneke en meester Tim zullen de meeste dagen voor
hun rekening nemen.

Groep 3/4
Een nieuwe juf in de klas! Daarom hebben we deze week een aantal activiteiten gedaan om elkaar beter te leren
kennen.
Verder hebben we in groep 3 optel- en aftreksommen t/m 10 geoefend en in groep 4 optel- en aftreksommen t/m 100.
Op woensdag kregen we nog bezoek in de klas. Aletta van de bibliotheek kwam in de klas om ons voor te lezen en te
praten over het prentenboek "Rikki en Mia de kip'.
En natuurlijk zijn we druk bezig geweest met het Moederdagcadeautje!

Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we verschillende dingen geleerd over duurzaamheid. Daar draait dit thema van Blink Wereld
namelijk over! Zo bespraken we wat duurzaamheid nou eigenlijk is, maar ook hoe goed we thuis recyclen en leerden
we verschillende ins en outs over afval! We lazen daar ook verschillende teksten over en kwamen er zodoende achter
dat er een tijdje geleden een nieuwe challenge was: #trashtag!

Vreedzame School
Groep 1/2
We zijn met onze laatste blok begonnen van deze methode en dat gaat over: We dragen allemaal een steentje bij.
Deze week ging het over : Helpende handjes. De kinderen leveren een actieve bijdrage bij de samenstelling van de
groep. Ze worden nog meer medeverantwoordelijk gemaakt voor de gang van zaken in de klas, Dit doen we onder
anderen met behulp van onze hulpjes. Iedere week zijn er weer twee nieuwe kinderen de hulpjes van juf.
Nu hebben we dit gekoppeld aan moederdag: Waar ga je op moederdag je moeder mee helpen? Nou ze wilden
allemaal hun moeder helpen met: pannenkoeken bakken, ontbijt klaar maken, schoonmaken en zelfs de was
opruimen. Nou ouders onze compliment voor de opvoeding: jong geleerd is oud gedaan.

Groep 3/4
In de middenbouw zijn we deze week bezig geweest met elkaar beter te leren kennen. We hebben raadspelletjes
gedaan waarbij een van de leerlingen een klasgenootje mochten omschrijven en de rest van de groep moest proberen
er achter te komen over wie het ging. Ook hebben de leerlingen een blad over zichzelf ingevuld waarbij ze mochten
vertellen over zichzelf: wat hun lievelingseten is, hun favoriete plekje, hun lievelingskleur en nog veel meer.

Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we het nieuwe blok opgestart: We zijn allemaal anders. We hebben besproken hoe mensen over de
hele wereld anders 'kunnen' zijn. Zo kwamen we erop dat mensen andere uiterlijke kenmerken kunnen hebben, andere
gelovern hebben, dat er in landen verschillende culturen kunnen zijn en dat er andere feestdagen gevierd kunnen
worden.

De Boskabouter
Deze week is er geen nieuws.

Prettig weekend!

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

