Nieuwsbrief 11 januari 2019

Agenda
12 januari
14 jan. t/m 25
16 januari
23 jan. t/m 2 febr.
1 februari
5 februari
11 t/m 15 februari
15 februari
16 februari
18 t/m 22 februari

Oud papier
Citotoetsen
PeutersBijeen
Nationale voorleesweken
Techniekmiddag groep 7 en 8
Studiedag lln. zijn vrij
Rapportgesprekken
Speelgoeddag
Oud papier
Voorjaarsvakantie

Schoolfruit
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, mogen wij ook dit jaar weer mee doen met de EU Schoolfruit en -groente actie!
Vanaf 12 november krijgen wij 20 weken gratis groente of fruit aangeboden. De komende periode hoeven de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit mee te nemen, want dit krijgen ze dan van school. Wanneer uw
zoon of dochter op één van de dagen het fruit echt niet lust, wilt u ervoor zorgen dat er dan een ander soort fruit wordt
meegegeven?
Komende week krijgen wij appel, mandarijn en kiwi!

Mediawijsheid
Wij willen onze leerlingen graag helpen zich te ontwikkelen tot mediawijze kinderen. Op school werken we daarom met
de methode Mediawijsheid waarbij iedere maand een ander aspect van mediawijsheid aan bod komt. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan hoe om te gaan met en de invloed van sociale media, de betrouwbaarheid van informatie en veilig
internet.
Veel leerlingen in de bovenbouw hebben een account op sociale media. We merken, dat er soms iets speelt tussen
leerlingen dat invloed heeft op de sfeer in de groep.
We hopen dat u als ouder er alert op bent hoe de wisselwerking tussen de kinderen op sociale media is en dat u, indien
nodig het gesprek aangaat met uw kind.

Babynieuws
Donderdagmiddag had juf Mayke een leuk spelletje: Galgje. En wat bleek er te staan?....... Dat juf in verwachting is!
Dat moest wel even gevierd worden met een lekker plakje cake en slagroom. Alles gaat goed. De baby wordt in juli
verwacht.

Dit was onze week...
Groep 1/2
We hebben de G van GelukkiG nieuwjaar geleerd. De beste wensen voor iedereen!
Deze week hebben we weer heerlijk gespeeld en gewerkt. We hebben het over nieuwjaar. Klokken, zandlopers,
vuurpijlen... Ook het woord traditie kwam aan bod. De juf wilde graag dat woord van de kinderen horen omdat ze
dacht dat het woord bekend was. De groep kwam er toch niet uit. Toen ze het stukje TRA verklapte, maakte een
leerling het woord af met LALA. Dat vonden we grappig.
We hebben vuurpijlen gebouwd van allerlei materialen. De kinderen vonden deze rekenles zo leuk, dat ze niet wilden
stoppen. Dus gingen we 's middags er nog mee door.
Volgende week hebben we het over winterkleding. We gaan bv. sjaals meten en vergelijken.

Groep 3/4
En we zijn weer van start! De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit er weer op! We moesten even wennen aan
elkaar en aan de regels, maar inmiddels zitten we weer goed in het ritme. We bespraken met elkaar onze goede
voornemens en wensen voor 2019. Daar kwamen leuke, grappige en verrassende antwoorden uit! We hebben er
samen af en toe om gegiecheld. De een wil graag nog eens die ene CITO toets maken... een ander lekker veel
zwemmen en buiten spelen! Spelletjes spelen, zwemdiploma's halen, een keertje naar de kermis of naar de bios... Er
kwam van alles voorbij. Een leerling wil vooral lekker veel grapjes blijven maken in 2019 en 1000 frikadellen eten... o,
grapje natuurlijk!
Komende week starten we weer met de CITO-toetsen. We hebben het al met elkaar besproken. Tip van de juf: lekker
ontspannen in het weekend en op tijd naar bed, dan kunnen we maandag fris, goed uitgeslapen en vol goede moed
van start!
Groep 5/6/7/8
Wat was het fijn om iedereen met alle tien vingers en tenen weer te zien op school!
Na eerst weer met zijn allen verhalen over de vakantie uit te hebben gewisseld zijn we de week weer gestart met het
gewone dagelijks ritme in de klas. Het is soms weer even denken en graven in ons geheugen hoe alles ook alweer
gaat. Bij sommige waren bijvoorbeeld de deeltafels wat weggezakt.
Het was wel belangrijk om weer goed aan de slag te gaan. Want volgende week beginnen we alweer met de CITO
toetsen. Net als juf Bertine geven wij de tip om in het weekend lekker te ontspannen, lekker op tijd naad bed te gaan
(vooral tijdens de toetsweken) en verder niet te druk maken, want we kunnen niet meer doen dan ons best!

Vreedzame School
Groep 1/2
Deze week hebben we geleerd hoe we een ruzie kunnen oplossen met een stappenplan.
In de kring was 1 leerling niet bereid om mee te doen met de groep, met het spel. De anderen reageerden daar weer
op en daardoor werd het onrustig, iedereen bemoeide zich ermee. Met de LOS HET OP KAART hebben we het probleem
opgelost. Dat is 1: stop hou op, 2: word rustig, 3: bedenk een goede oplossing en 4: maak het goed.
Als we ruzie hebben dan lossen we dat samen op. We gebruiken de LOS HET OP KAART. We proberen het zelf op te
lossen. Asl dat niet lukt helpt de juf.
Dit kan de onderbouw al heel goed, dat hebben we deze al wel gezien. Fijn hoor!

Groep 3/4
Deze week bespraken we samen dat iedereen zijn of haar eigen manier heeft van denken over en kijken naar dingen:
je hebt allemaal je eigen gezichtspunt. Dit is ook zo bij een conflict, het is net of ieder een ander soort bril op heeft!
Daarom is het heel belangrijk om samen goed te overleggen en elkaar uit te laten leggen als je het eens niet eens
bent. Dan snap je waarom de ander het op een andere manier ziet, vindt en denkt.

Groep 5/6/7/8
We hebben deze week aandacht besteedt aan gesprekken op social media. Het is dan soms makkelijker om van alles
te zeggen, maar daardoor niet minder erg. En juist op deze manier kan de impact van vervelende gesprekken op
bijvoorbeeld Whats app net zo groot zijn als een ruzie in het echt.
Dit sluit verder goed aan bij het blok waar we de komende weken aan werken: We hebben oor voor elkaar. Hier zullen
we dieper ingaan op communicatie en dat op verschillende manieren. En vooral op de vraag: hoe doe je dit op de
juiste manier?

De Boskabouter
De peuters zijn bezig met het thema "Ik en mijn familie". We hebben het deze week gehad over huisdieren (die horen
er ook bij), en we hebben gepraat over de foto's van hun familie die de peuters hadden meegenomen. We hebben ze
allemaal opgeplakt en opgehangen.

Prettig weekend!

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

