Nieuwsbrief 17 mei 2019

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

Toneelstuk Bijeen
Kamp bovenbouw
Hemelvaart
Citotoetsen
Margedag, lln. zijn deze dag vrij.
Sportdag obs Tiendeveen
Oud papier

Oproepje....
Wie o wie wil ons komen versterken tijdens een kriebelcheckochtend na iedere vakantie. Het duurt al met al 30
minuten per keer.
Je kunt je aanmelden tot en met 30 mei.

Dit was onze week...
Groep 1/2
We hebben deze week gewerkt over Rupsje Nooitgenoeg, aansluitend bij het vlinderproject. De kinderen hebben
genoten van het vlinderproject, ze vertelden erover in geuren en kleuren. De kinderen van groep 1 maakten oa een
puzzel van het rupsje, en speelden memory. De kinderen van groep 2 hebben de cyclus van ei tot vlinder getekend, en
er keurig bij geschreven. De week is goed en gezellig verlopen. De kinderen hebben de invalleerkrachten erg goed
geholpen door alles aan te wijzen in de klas en te vertellen wat de afspraken zijn. Heel fijn!
De operatie van Juf Bernadette is gelukkig goed verlopen. Van harte beterschap juf Bernadette!
PS Vanochtend speelden de kinderen in de huishoek dat ze naar een voorstelling gingen op de Driesprong. Er waren
leerlingen en leerkrachten. Er werd even gebeld of de leerlingen van obs Tiendeveen mochten komen, en het kon! :)

Groep 3/4
Deze week hebben we het veel gehad over de regels en afspraken in de klas. Op welke manier we werken in de groep
en hoe we met elkaar omgaan.
Daarnaast hebben we een aantal keren het spel 'levend memory' gespeeld. Hierbij moesten twee leerlingen even uit de
groep en mochten de overige leerlingen in tweetallen een beweging afspreken. Vervolgens mochten de twee leerlingen
de bewegingen die bij elkaar hoorden proberen te vinden.
Op donderdag kwamen de leerlingen van OBS de Driesprong gezellig langs en hebben we in groepjes verschillende
opdrachten over vlinders gedaan. Een leerzame en gezellige middag!

Groep 5/6/7/8
Afgelopen maandag hadden we een gastles waarbij wij 'achter
de voordeur' van verschillende Hoogeveense panden hebben
gekeken. Zo leerden we, naast de historie van Hoogeveen, na
te denken over wie (of wat) in een bepaald huis zou kunnen
wonen. Dat was niet alles, want juf Marieke had ook veel
verkleedspullen mee. Zo konden wij onze gedachten ook echt
uitvoeren. En zeg nou zelf, ze zijn toch fantasierijk en prachtig
geworden!
Het ging allemaal zo goed en snel dat er zelfs nog tijd was voor
een gekke klassenfoto! Zo kunt u een kijkje nemen achter onze
eigen deur!

Vreedzame School
Groep 1/2
We hebben gepraat over: iedereen is anders. Elk kind houdt van andere dingen en speelt graag weer andere dingen.
Nogmaals er met elkaar over gesproken dat het goed is zoals je bent. De een houdt van vlees als broodbeleg, de ander
lust misschien alleen maar hagelslag. We proberen minder op de ander te letten, en ons te richten op onze eigen
broodtrommel. Dat is deze week heel goed gelukt!
Groep 3/4
We hebben afgelopen woensdag in de middenbouw de eerste Rots en Water training gehad van juf Linda. Deze lessen
zullen bijdragen aan een positief/positiever groepsklimaat en een evenwichtige dynamiek in de groep. Tijdens Rots en
Water lessen oefenen de leerlingen met het aangeven van grenzen, aanvoelen van grenzen van de ander, stevig staan
(rots), mee bewegen (water) en het maken van een passende keuze tussen rots en water in verschillende (sociale)
situaties.
We hebben deze eerste les geoefend met 'sterk' staan, beide voeten op de grond. Soms moet je tegen een stootje
kunnen en dan is het belangrijk om stevig te staan. We hebben ook een ontspanningsoefening gedaan om rustig te
worden. En tot slot deden we 'stop' tikkertje. Wanneer je iets niet leuk vindt, moet je duidelijk kunnen zeggen 'stop', ik
vind dit niet leuk. Volgende week gaan we verder!
Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we geen les uit de methode gehad. Maar wel een leerzame middag op het gebied van omgaan
met wat onbekendere kinderen. We hebben op donderdagmiddag het natuurproject van NME gedaan. Dit was samen
met de kinderen van Obs de Driesprong. De leerlingen waren in groepjes verdeeld, maar we hadden de scholen en
leeftijden door elkaar. Dit was dus voor iedereen even weer wat anders. De klas heeft dit goed gedaan!

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

