Nieuwsbrief 18 januari 2019

Agenda
14 jan. t/m 25
21 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

Citotoetsen
Gr. 1 en 2 naar de bibliotheek
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, peer en wortel

Media
De bovenbouw heeft de komende weken vanuit het cultuurmenu gastlessen van een
docent van Scala met het thema media. Vrijdag hebben wij de eerste les gehad.
We hebben het gehad over fotografie. Eerst is het onderwerp media besproken.
Daarna hebben we foto's bekeken van oudere apparaten en fotocamera's. Uiteindelijk
hebben de kinderen zelf allerlei foto's gemaakt.

Talentenuur - Sport
Deze periode volgen de kinderen tijdens Talentenuur onder andere een workshop 'Sport' bij juf Ingrid en meester
Stefan. Zou u uw zoon/dochter tot de voorjaarsvakantie elke dinsdag gymschoenen mee willen geven? Alvast bedankt!

Dit was onze week...
Groep 1/2
Jacey was zondag jarig! Hieperdepiep hoera! Maandag had Jacey een leuke traktatie mee en hebben we er een feestje
van gemaakt.
We hebben de W van Winter geleerd. Ook zijn we aan het vingerhaken geweest, dit werd een touwtje voor aan de
wanten.
Cito is inmiddels al afgerond. De kinderen hebben hard hun best gedaan en vonden het leuk om in het boekje te
werken.
Groep 3/4
De kop is er af! We zijn begonnen aan de CITO, en hoe! Wat werkten de bikkels van groep 3/4 hard en
geconcentreerd! Het was muisstil in de klas, ze hielden heel goed rekening met elkaar! Gelukkig was er tussendoor ook
nog tijd voor andere, leuke leerzame dingen.
Donderdag kwam juf Marieke van Scala, namelijk! Ze ging met ons dichten, rijmen en verhalen verzinnen. Daarna
mochten we ons eigen rijmpje op een kussensloop schrijven en de kussensloop versieren met verschillende
afbeeldingen! Die afbeeldingen maakten we door sjablonen uit te knippen en er vervolgens met een rollertje en
acrylverf overheen te rollen. Het was best veel werk en soms moesten we even goed opletten, maar het resultaat mag
er zijn! We hebben een topochtend gehad! We hebben er een 'kussen om te kussen' aan overgehouden!

De komende week gaan we nog door met het maken van CITO-toetsen, dus ook dit weekend lekker ontspannen en
uitslapen!
Volgende week vrijdag zal meester Ramon afwezig zijn, juf Hilde valt in!

Groep 5/6/7/8
We hebben deze week de eerste Cito's gemaakt. Volgende week nog een weekje en dan zit het er voor een tijdje weer
op. De kinderen hebben de toetsen heel serieus en geconcentreerd gemaakt.
Maar naast het maken van de toetsen hebben we ook andere dingen gedaan. Zo zijn we sinds een aantal weken bezig
met de spreekbeurten. En wat een goede en leerzame spreekbeurten hebben we al gehad! Zo heeft Michael het
gedaan over de Mont Blanc, Britt had het over Dyslexie, Jackie over Clusterhoofdpijn en afgelopen week had Brandon
het over Venko. Hij had van alles mee om aan ons te laten zien.

Vreedzame School
Groep 1/2
Deze week hebben we gepraat over Wie ben ik. Wat zijn je hobbys', wat is je lievelingseten? Voor het ene kind is dit
lastiger dan voor het andere. We zullen dit nog eens vaker aan de orde laten komen. Ook de jongste leerlingen van de
school leren zichzelf dus al te presenteren!
Groep 3/4
Deze week bespraken we het hebben van een eigen mening. Je hoeft niet altijd hetzelfde te denken over alles.
Iedereen mag en kan een eigen mening hebben en toch kunnen we dan best vrienden blijven. In sommige situaties is
het handiger om het wel even eens te worden met elkaar. Dan moet je af en toe kunnen zeggen vooruit dan maar. Je
luistert naar elkaar, praat er samen over en bedenkt samen een oplossing.

Groep 5/6/7/8
We hebben vanuit de Vreedzame school voor iedereen taken in de klas. Maar
dat is in deze klas geen probleem. Iedereen is heel behulpzaam. Zo willen de
kinderen erg graag helpen met het klaarmaken van het schoolfruit.

De Boskabouter
De peuters hebben deze week geen nieuws.
Prettig weekend!

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

