Nieuwsbrief 14 maart 2019

Agenda
22 maart
28 maart
3 of 10 april
3 april
4 april
5 april
6 april
9 april
10 april
12 april
14 april
16 april
16 en 17 april
18 april
19 april t/m 4 mei

Techniekmiddag bovenbouw
Fietscontrole groep 7/8
Schoolvoetbal groep 7/8
Nationale rekendag
Verkeersexamen: theorie groep 7/8
Techniekmiddag groep 7/8
Oud papier
Verkeersexamen: praktijk groep 7/8
Knotshockey groep 3/4
Koningsspelen
Unicefloop/ Cascaderun Hoogeveen
Schoolreis middenbouw
Eindcito groep 8
Leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag
Meivakantie

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?
Deze week krijgen wij: peer, appel en komkommer.

Verkeersexamen
De fietscontrole op school zal op donderdag 28 maart. Zie vorige nieuwsbrief of www.vvn.nl voor de checklist waar de
fiets aan moet voldoen.

Dit was onze week...
Groep 1 / 2
Vorige week waren we al begonnen met het nieuwe thema: de dierentuin. Deze week en volgende week gaan we
daarmee verder.
Voor kinderen is het een belevenis om eens naar de dierentuin te gaan. Veel ouders doen dit ook met de kinderen. Je
ziet dieren die je in het dagelijks leven niet tegenkomt en leert wat over de dieren. Dit is wat wij in de klas ook willen
bereiken. In de dierentuin werken vele verschillende mensen en die beroepen spelen wij uit in onze Sil hoek: de
dierentuin. B.v een dierenoppasser, de dierenverzorger, de dierenarts en ook bezoekers. Daarom hebben we de
kinderen gevraagd of ze een dier in de dierentuin woont mee willen nemen en een hok(doos). Nog steeds komen er
nieuwe dieren met hokken erbij. Het is leuk om te zien hoe ze erin spelen.
Daarnaast werken en knutselen we ook over de dierentuin, deze week maken de kinderen een slang en iedere groep
doet dat op een andere manier. Soms best wel moeilijk maar samen lukt het altijd.

Groep 3/4
Dinsdag oefenden we tijdens de rekenles met het onderwerp ‘meetkunde’. De les ging over
verschillende standpunten. Je ziet een object of situatie op een andere manier, ander
standpunt neemt. Met het standpunt bedoelen we de plaats waar je staat. Zo lagen we met
groep 3 op de grond om objecten vanuit het kikvorsperspectief te kijken en stonden we op de
tafels (ssst… niet verder vertellen, hoor) om objecten vanuit het vogelperspectief te zien.
Groep 4 stond op verschillende plaatsen in de klas en bekeek een object en het lokaal steeds
vanuit een ander standpunt. We vergeleken daarna met elkaar wat we zagen en wat we niet
zagen vanuit de verschillende punten. We kwamen erachter dat als je een rijtje met blokken
op tafel neerzet en je hier recht voor staat, het vanuit dat standpunt net lijkt alsof er maar 1
blok ligt! Als je jouw standpunt aanpast, kun je ineens zien dat het niet 1 blok is, maar 3
blokken achter elkaar!
Tot slot maakten we nog een foto van 1 kind… met veel armen?! Of toch een rijtje kinderen?
Voor de fotografe was het niet goed te zien vanuit het standpunt dat zij had!
Maandag 18 maart zal meester Jamie van Land van Scala weer komen voor een mediales. De kinderen mogen voor
deze les iets meenemen wat te maken heeft met hun hobby of wat te maken heeft met wat zij later willen worden. Wilt
u uw zoon/dochter hieraan helpen herinneren?
Groep 5/6/7/8
We hebben deze week weer een blok van rekenen afgerond met een toets. Het was best veel werk en echt niet
makkelijk. Maar de kinderen hebben er heel hard aan gewerkt.
De laatste tijd zijn wij bezig met het behandelen van teksten die gaan over een actueel onderwerp. Zo werken we op
een andere manier aan begrijpend lezen. We hebben het gehad over de boete die Tik-Tok moest betalen, het
verplaatsen van een vliegtuig en deze week hebben we het gehad over de doorstart van Intertoys.

Vreedzame School
Groep 1/2
Vorige week hadden we het gehad over het gevoel blij en deze week hebben we het over: verdriet .
We kunnen vaak zien of iemand verdrietig is. Het is niet fijn om verdrietig te zijn. We troosten iemand die verdrietig is.
Groep 3/4
Deze week praatten we verder over het helpen van elkaar. Zo bespraken we dat je elkaar ook kunt helpen als er een
conflict is. Een buitenstaander kan dan de twee kinderen helpen met het oplossen van het conflict. Je moet wel altijd
even vragen of de kinderen hulp willen. Anders help je niet, maar dan bemoei je je ermee. Dat is natuurlijk niet
handig, want dan ontstaat er een nieuw conflict.
Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we het gehad over verschillende meningen en standpunten. Vooral hebben we besproken dat
iedereen heel anders over dingen kan denken en dat je dit moet respecteren en waarderen. Het is juist leuk dat
iedereen anders is en dus ook anders denkt.

De Boskabouter
De peuters hebben vorige week het thema ‘Hatsjoe” afgesloten.
Deze week zijn we begonnen met het thema: ‘Wat heb jij aan vandaag?’ De kinderen hebben allerlei kledingstukken
benoemd. Donderdag hebben ze zelf de was gedaan. Lekker in een sopje en daarna met wasknijpers aan de waslijn
gehangen!

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

