Nieuwsbrief 22 maart 2019

Agenda
28 maart
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

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: bloedsinaasappel, druiven en wortel

Verkeersexamen groep 7/8
We waren vorige week even in de war....Dit stukje had toen in de nieuwsbrief moeten staan:
Dit schooljaar heeft groep 7/8 het verkeersexamen. Over drie weken hebben de leerlingen op school een fietscontrole.
Dan hebben ze donderdag 4 april theoretisch examen en op dinsdag 9 april hebben ze het praktijkexamen. Voor het
examen worden de fietsen ook gecontroleerd. Dit gebeurt op donderdag 28 maart om 8:30.

Een veilige fiets voldoet aan de volgende punten:
Het stuur zit goed vast.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

De bel is goed te horen.
De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken.
Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
De voorband is goed opgepompt en heeft voldoende profiel.
De achterband is goed opgepompt en heeft voldoende profiel.
De spaken in beide wielen zitten goed vast.
De trappers zijn voldoende stroef.
Het zadel zit goed vast.
Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je op het zadel zit.
De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak.
Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht.
Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen of de banden hebben cirkelvormige reflectie.
Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer.

Geschikt voor overdag
Als de fiets voldoet aan punten die zijn gesteld bij 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om overdag mee de weg op te
kunnen. Deze fiets is veilig om te gebruiken voor het VVN praktisch Verkeersexamen.

Schoolvoetbal
Op woensdag 10 april zijn de jongens van groep 7/8 ingedeeld voor het schoolvoetbaltoernooi. Ze spelen de eerste
wedstrijd om 13:30 uur. De laatste wordt om 16:00 uur gespeeld. Bent u van plan om mee te gaan en zou u een
aantal leerlingen mee willen nemen dan horen wij dat graag.

Schoolkamp bovenbouw
Zoals jullie al hebben gehoord gaat de bovenbouw dit schooljaar op kamp. We hebben al een mooie locatie gevonden:
www.witterzomer.nl. We zullen met zijn allen in een groot familiehuis logeren.
De begeleiding vanuit school voor kamp zal er zo uitzien:
Meester Ramon gaat alle dagen en nachten mee. Juf Hilde gaat maandag mee, slaapt er een nacht en gaat
dinsdagavond naar huis. Juf Mayke komt dinsdagavond, blijft er een nacht en gaat woensdag met de klas mee terug
naar school. Over de ouders die mee gaan horen jullie later meer.
Op maandag en dinsdag staat juf Mayke voor de middenbouw in Tiendeveen. Op woensdag is juf Hilde er weer voor de
middenbouw.

Kunstweken
Wij doen dit jaar weer mee met de kunstweken. Twee jaar geleden hebben wij hier ook aan meegedaan. Eerst hebben
wij ons hiervoor aangemeld bij www.kunstweken.nl. Hierbij kan elke bouw een kunstenaar uitkiezen waar zij over gaan
leren en werken. Vervolgens gaan we hier allemaal mee aan de slag in dezelfde periode.
Volgende week gaan wie hiermee beginnen. De kinderen maken een eigen kunstwerk in de stijl van de gekozen
kunstenaar. School stuurt deze kunstwerken op. Dan komt dat in een digitaal atelier. De leerlingen krijgen allemaal
een persoonlijke inlogcode mee naar huis. Dan kunnen de ouders van alles van het kunstwerk van hun eigen zoon of
dochter bestellen. Leuk en leerzaam!

Loop- en fietsweken
Eerder dit schooljaar deden wij hier ook aan mee: de loop- en fietsweken. Dit houdt in dat wij twee momenten in het
schooljaar in elke groep per dag bijhouden wie lopend en wie op de fiets naar school is gekomen. Volgende week gaan
wij dit weer dagelijks bijhouden in de groepen. Aan het einde van de week sturen wij dit door naar de sportfunctionaris
van de gemeente Hoogeveen.
Dit is een onderzoek waar wij aan meedoen vanuit het preventiemenu. Het keuzemenu voor volgend jaar hebben we
laatst officieel uitgereikt gekregen. Toen was RTV Drenthe hier zelfs bij.

Dit was onze week...
Groep 1/2
Lieke was zondag jarig, ze werd 6 jaar! We hebben dit maandag in de klas gevierd. Jayley haalde vorige week haar
zwemdiploma B. Beide dames; nog van harte gefeliciteerd.
In de klas wordt nog steeds leuk gespeeld in de dierentuin en in het restaurant van de dierentuin. Af en toe komt er
zelfs een dierenarts in actie!
We hebben nieuw ondersteunend rekenmateriaal in de groep. Het zijn de getallen 1 t/m 10, waarbij de kinderen
kunnen ontdekken dat de waarde van bv. 4 en 6 gelijk is aan de waarde van 10. Verrassend voor de kinderen. Toen dit
inzichtelijk werd voor de kinderen riep er één: Wat grappig! (De getallen staan op het bankje onder het bord.)

Groep 3/4
Maandagmiddag kwam meester Jamie van Scala weer langs voor een mediales. Dikke pret! We maakten foto's van
onszelf, tekenden een achtergrond en maakten daar een foto van. We knipten onszelf met de tablet uit de foto en
plakten ons vervolgens in onze eigen gefotografeerde achtergrond. Super leuk om te doen en het resultaat mag er zijn!
Woensdagochtend zaten we heel geconcentreerd te rekenen, groep 3 oefende met splitsen met behulp van de
splitsmemory van 'Met Sprongen Vooruit'. Groep 4 oefende samen met plus- en minsommen over het tiental heen.
Opeens hoorden wij Arend-Jan: "Hé juf, een eekhoorn!" Geweldig om te zien, het lenige diertje sprong van tak naar
tak en dit allemaal razendsnel. Binnen een minuut was het beestje van de meest rechter boom naar de meest linker
boom gesprongen. Omdat de bomen nog niet in het blad staan, konden we het extra goed zien. We zijn er de hele dag
van onder de indruk geweest.
Groep 5/6/7/8
We hebben weer een techniekmiddag gehad. Het ging deze les over science.
Ook zijn de leerlingen heel actief bezig met een muurkrant, waarbij Wereldse Kwesties centraal staan. Zo onderzoeken
de leerlingen uit groep 5 en 6 bijvoorbeeld het klimaat in Nederland of Zuid-Europa. De leerlingen in groep 7 en 8
onderzoeken een oorlog.
Dit hoorde bij de lessen van Blink wereldoriëntatie.

Vreedzame School
Groep 1/2
Deze week stond BANG centraal. Het prentenboek Bang Mannetje was een hit, de kinderen smulden ervan. Moraal van
het verhaal: Angsten kun je overwinnen en angsten hebben is heel normaal. Daarnaast hebben de kinderen elkaar
gevraagd waar ze bang voor waren en dit kon je aanvinken op een werkblad. Sommige kinderen zijn bang dat een
boom op ze valt, of een huis, of het alleen zijn. Maar we kunnen elkaar helpen als we bang zijn.
Groep 3/4
Het is ons opgevallen dat we het toch nog moeilijk vinden om te vragen of anderen geholpen willen worden. We willen
elkaar allemaal heel graag helpen en dat is natuurlijk hartstikke lief! We vragen echter niet altijd of de ander wel
geholpen wil worden en daardoor ontstaan er dan soms wat moppers of een klein conflictje. Als we hier samen beter
opletten, kunnen we elkaar goed blijven helpen, maar weten we ook zeker dat de ander dat wil (omdat we dat eerst
hebben gevraagd).
Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we weer wat kaartjes uit de koffer van het geluksspel besproken.
Ook zijn we nog druk bezig met het spel: Wie is de mol?

De Boskabouter
Deze week is er geen nieuws.

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

