Nieuwsbrief 12 juli 2019

Agenda 2019-2020
26
11
13
14
18
25

aug
sept
sept
sept
sept
sept

Eerste schooldag 2019-2020
Studiedag Bijeen, leerlingen vrij
Techniek groep 7/8
Oud papier
PeutersBijeen
Inloopavond

Bedankt...

Ook namens alle leerlingen willen wij graag iedereen die het afgelopen schooljaar, in welke mate dan ook, betrokken is
geweest, ontzettend bedanken voor hun bijdrage en inzet.

Afscheid

Nu het schooljaar voorbij is, zit ook de tijd van groep 8 erop. Tijd voor een nieuwe stap en tijd om jullie, met
vertrouwen, los te laten. Bo, Brandon en Michael, heel veel succes en plezier op het Voortgezet Onderwijs!
Naast groep 8 was deze week ook de laatste week van juf Rozanne. Eerder namen we al afscheid van de stagiaires juf
Marijke en meester Dylan. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie bijdragen en inzet.

Meester en juffendag

Afgelopen dinsdag was de meester- en juffendag. We hebben samen een heel gezellige en geslaagde dag gehad. De
Zoembus was geregeld, dus we hebben heerlijk buiten gespeeld om allerlei speelgoed te ontdekken. Veel kinderen
waren ook mooi verkleed, leuk hoor!
's Middags had Tiendeveen opeens een bioscoop! In elke klas draaide een film en de leerlingen konden kiezen naar
welke film ze wilden. Het was allemaal net echt, want er was zelfs chips, popcorn en ranja.
Kinderen en ouders, allemaal ontzettend bedankt voor deze gezellige dag, maar ook voor alle mooie cadeaus!

Unicefloop

Verschillende leerlingen van onze school hebben in april meegedaan aan de Unicefloop; een sponsorloop voor het
goede doel, Unicef. Naast hard rennen, hebben ze daar ook veel geld mee opgehaald. De toppers van OBS Tiendeveen
hebben samen maar liefst €218,00 opgehaald. In totaal bracht de Unicefloop €34.280,- op. Prachtig!

Vakantielezen
Hoera! Bijna vakantie...... even geen moeilijke sommen, dictees of schrijflessen. Maar hoe zit dat met het lezen?
Tijdens het schooljaar wordt er dagelijks op school gelezen door de leerlingen. Zes weken vakantie betekent helaas
voor sommige kinderen dat er ook zes weken weinig gelezen wordt, dit leidt tot stilstand of achteruitgang op
leesgebied. We noemen dit wel de 'zomerdip'. Voor een goede start in het volgende schooljaar is het daarom belangrijk
voor kinderen om te blijven lezen tijdens de zomervakantie.
Kinderen kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek om boeken of tijdschriften te lenen. Maar speciaal voor de
vakantie is er ook een app ontwikkeld: de VakantieBieb-app. U kunt deze app downloaden op uw telefoon of tablet,
boeken uitkiezen en deze off-line thuis of op vakantie lezen! Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

Dit was onze week...
Groep ½
We hebben genoten van deze laatste schoolweek!
Veel mocht, weinig moest. Lekker veel gekozen wat we zelf wilden gaan doen. Er is mooi nieuw spelmateriaal
binnengekomen, waar we al kennis mee hebben gemaakt. O.a rekenmateriaal, constructiemateriaal en ook nog mooie
loupjes om insecten mee te kunnen bekijken.
Na de gezellige afsluiting van het schooljaar gaan we blij de vakantie in!
We wensen iedereen een heel fijne vakantie toe, en allemaal weer gezond terug komen op 26 augustus!
Groep ¾
We hebben een gezellige laatste week gehad. Maandag moest er nog even gewerkt worden, maar daarna was het toch
echt tijd om de boeken dicht te slaan en alles op te ruimen! Dinsdag hebben we een hele geslaagde meester en
juffendag gehad met heel veel leuke spellen en materialen uit de Zoembus en 's middags filmmiddag! Ook mochten de
leerlingen van groep 2 alvast even een kijkje komen nemen in hun nieuwe groep. We hebben kennis gemaakt met juf
Rosa en alvast gezien in welke schriften er volgend jaar gewerkt gaat worden.
De week is goed afgesloten met donderdag speelgoeddag en vrijdag natuurlijk nog allemaal leuke spelletjes op het
plein.
Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. Om dat te doen had meester een Kahoot! gemaakt.
Ook al waren we er allemaal bij, veel vragen waren toch nog wel heel moeilijk. Het was spannend, maar Michael wist
de meeste vragen goed te beantwoorden, op de voet gevolgd door Jackie en Remy. Verder hebben we de klas en de
vakken heel goed opgeruimd, zodat we weer fris en fruitig kunnen beginnen, na een welverdiende vakantie!
Tussen het gefeest door, afgelopen dinsdag, hebben we ook een moment in de nieuwe groepen gezeten. Groep 4
kwam bij ons en groep 8 ging wat leuks doen bij de onderbouw. We hebben samen gezellig gepraat en dringende
vragen en onduidelijkheden beantwoord.

De Boskabouter
Deze week hebben we de verjaardag en het afscheid van Dajen gevierd, ze wordt 14 juli 4 jaar, en mag dus na de
vakantie naar de basisschool. Veel plezier in groep 1, Dajen!
Verder hebben we het thema "Knuffels" afgesloten, en de laatste dag hebben we van alles schoongemaakt. Fijne
vakantie iedereen!

We wensen u een fijne vakantie!
Het team
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