Nieuwsbrief 24 mei 2019

Agenda
27 t/m 29 mei
28 mei
30 mei t/m 2 juni
3 t/m 14 juni
3 juni
4 juni
6 juni
15 juni
17 juni t/m 20 juni
19 juni

Kamp bovenbouw
Voorstelling Middenbouw: buiten de lijntjes
Hemelvaart
Citotoetsen
Voorstelling Bovenbouw: De Wolf is terug
Margedag, lln. zijn deze dag vrij.
Sportdag obs Tiendeveen
Oud papier
Wandelvierdaagse
PeutersBijeen

Verlof juf Mayke

Toen ik vertelde dat ik zwanger ben, leek het nog zo ver weg: mijn verlof. Maar het komt er nu echt aan. Volgende
week gaat de bovenbouw op kamp. Hierbij zal ik, zoals u weet, niet alle dagen bij aanwezig zijn. Ik kom op
dinsdagavond en zal dan blijven slapen. Op woensdag ga ik met de klas mijn afscheid houden en daar nog wat
activiteiten met de kinderen doen. Daarna komen we terug en zal mijn verlof ingaan.
Gelukkig kunnen we meteen vertellen dat er vervanging voor mij is. Juf Rozanne zal de komende tijd op donderdag en
vrijdag voor de bovenbouw staan. Ze heeft al kennis met de klas mogen maken en ze stelt zich hieronder voor.

Even voorstellen....
Hallo, Ik zal me even voorstellen:
Ik ben Rozanne Seegers-Keizer, moeder van een dochter (10 jaar) en zoon (8 jaar). Wij wonen in Koekange.
Ik zal juf Mayke in Tiendeveen vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Vanaf 6 juni zal ik op donderdag en
vrijdag voor groep 5,6,7 en 8 staan.
Ik heb al een paar keer meegekeken in de klas en heb zin om met de kinderen aan de slag te gaan!
Mocht u vragen/ opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.
Vr.gr. juf Rozanne

Voorstelling 'Buiten de lijntjes'
Een straat, een doodgewone straat. Met huizen keurig in een rijtje naast elkaar. Niets bijzonders zou je denken. In één
van deze huizen woont een echtpaar: meneer en mevrouw Lijntje. Nog steeds niets bijzonders zou je denken.
De Lijntjes staan altijd om 7 uur op. Ontbijten iedere dag met een volkoren boterham met kaas. En lezen daarna
samen de krant.
Behalve het buitenlandse nieuws. Als je nooit buiten je eigen dorp komt, heeft het geen zin om te weten wat er in de
rest van de wereld gebeurt. Tot er op een dag een nieuwe buurvrouw naast hen komt wonen. Niets bijzonders denk je?
Wel voor De Lijntjes! Want door de komst van deze buurvrouw in de straat verandert alles. En dat is voor De Lijntjes
heel bijzonder!
Buiten de lijntjes is een humoristische voorstelling met weinig tekst, over patronen en het durven doorbreken ervan.
Over interactie met een ander. Want wat gebeurt er als je een keer niet binnen de lijntjes blijft?

A.s. dinsdag 28 mei gaan de leerlingen van groep 3 en 4 naar deze voorstelling in Hoogeveen. Aangezien de
voorstelling tot 13.50 uur duurt, zijn we waarschijnlijk iets later dan 14.00 uur terug bij school.

Voorstelling 'De Wolf is terug'
"Is de wolf in aantocht? Lees verder op pagina 2"
“De gevolgen zijn niet te overzien als de wolf terugkeert in onze bossen!”
"Maakt u zich geen zorgen, maakt u zich als-tu-blieft geen zorgen.
De wolf komt niet terug. Allemaal valse berichten"
Prof. Dieleman: “onze bossen zijn totaal ongeschikt voor dergelijke roofdieren.”
"Wolven gezien op nog geen 90 km van de grens
Al jaren staan deze berichten in de kranten. Maar wat de kranten niet weten... de wolf is er al. Met alle gevolgen van
dien. Nergens ter wereld zijn de bossen zo keurig op orde als in ons land. Overal staan prullenbakken, routewijzers en
bezoektijden op uitlegbordjes.
In de voorstelling De wolf is terug neemt Harro van Lien het publiek mee naar een bos vol keurige dieren. Plotseling
verschijnt daar, rechtstreeks vanuit de bossen van Polen, een verdwaalde, onbeschaafde en hongerige wolf.
De wolf is terug gaat over wankele overtuigingen, de dood, het leven en een vraatzuchtige wolf die best voor rede
vatbaar is. Een vertelvoorstelling vol komische personages.
De pret houdt voorlopig niet op voor de Bovenbouw! Na aankomende schoolkamp volgende week, gaan we 3 juni naar
deze spetterende voorstelling in de Tamboer!

Sportdag groep 7/8

Donderdag 7 juni gaat groep 7/8 naar het Bentickspark voor de sportdag. Zij gaan deze dag ook zwemmen dus wilt u
ervoor zorgen dat ze zwemkleding en handdoeken meenemen? Daarnaast zullen ze ook andere sportactiviteiten
doen, hiervoor hebben ze de gewone sportkleding nodig. Denk verder aan genoeg eten en drinken voor de hele dag.
De acitiviteiten beginnen om 8:45 uur dus willen we graag uiterlijk om 8:15 uur vertrekken. Zorgt u ervoor dat uw
zoon of dochter dan aanwezig is?

Dit was onze week...
Groep 1/2
We hebben deze week zijn we begonnen met het thema: Sil naar het pretpark. Alle kinderen hebben van kosteloos
materiaal geprobeerd een attractie te knutselen. Dat was nog best heel lastig, maar wel heel leuk om te doen. Fijn en
te zien en te horen hoe goed de onderlinge samenwerking is.
Afgelopen woensdag hebben we genoten van de voorstelling van en door Bijeen. Alle ouders die mee waren om te
rijden en te begeleiden: dankjewel daarvoor!
Deze week waren de karren buiten opeens favoriet. Samen met de kinderen van de middenbouw en bovenbouw werd
er leuk samen gespeeld. Ook werd er volop naar rupsen gezocht. Ze werden verzameld, in de klas bekeken en daarna
weer bij de 'waardplant' teruggezet.
Groep 3/4
De afgelopen week hebben we de tweede Rots en Water training gehad. Deze keer hebben we het vooral gehad over
focussen. Om je werk te doen is het belangrijk dat je je niet af laat leiden en dat je je aandacht bij je taak houdt. Dit
gaan we de komende tijd nog meer oefenen.
Op woensdag mochten we met heel veel scholen van Stichting Bijeen genieten van een mooie voorstelling. De
voorstelling ging over 2 huisdieren die in een vreemd bos terecht kwamen en in eerste instantie niet geaccepteerd
werden door de bosdieren. Maar gelukkig kwam het uiteindelijk toch goed!
Tot slot zijn we deze week allemaal in de schrijf, reken- of woordenschathoek aan het werk geweest. In de rekenhoek
wordt door groep 3 het spel 'verliefde harten memory' gespeeld om de splitsingen tot 10 te oefenen. Groep 4 doet
'vrienden van 100' memory om splitsingen tot 100 te oefenen. In de schrijfhoek mogen de kinderen zelf een
stripverhaal maken en in de woordenschathoek maken ze een woordzoeker over vlinders.
Groep 5/6/7/8
Het aftellen is dan echt begonnen! De afgelopen week was er al veel spanning en vreugde merkbaar voor kamp, want
wat heeft iedereen er zin in! Zo hebben we afgelopen week al allerlei spullen klaargelegd en hebben we geoefend voor
de Bonte Avond.

Vreedzame School
Groep 1/2
We hebben het prentenboek Wie is hier het dapperst behandeld. Moraal van het verhaal: als je je eigen keuzes maakt
ben je heel dapper! Niet altijd naar een ander kijken maar zelf nadenken over wat je wilt doen.
Groep 3/4
In de middenbouw zijn we deze week begonnen met Taakspel. Ieder groepje krijgt een stapel kaartjes. Met elkaar
moeten de leerlingen ervoor zorgen dat ze zich aan de afspraken houden en de kaartjes kunnen behouden. Als iemand
zich niet aan de afspraken houdt, wordt er door juf een kaartje weggepakt. Wanneer het lukt om kaartjes over te
houden aan het eind van de taak, hebben ze een beloning verdient! Tot nu toe gaat dit al heel goed, er zijn al veel
beloningen verdient. De leerlingen helpen elkaar herinneren, werken samen rustig en zijn taakgericht aan het werk.
Super!
Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we het verder gehad over de verschillen die er kunnen zijn tussen mensen. We gaan de komende
weken in op de verschillende soorten geloofsovertuigingen. De leerlingen hebben in twee- of drietallen een geloof
uitgekozen. Bijvoorbeeld het christendom of de Islam. Hier zullen zij informatie over op gaan zoeken en dit verwerken
in een Powerpoint.

De Boskabouter
De peuters zijn bezig met het thema "Eet smakelijk!". We hebben het gehad over gezond fruit en we hebben lekkere
spiesjes gemaakt, met tomaatjes, kaas en worst. De tomaatjes vielen niet zo in de smaak, de kaas en worst des te
meer! We hebben het verhaal van geit gelezen. Geit was jarig en de andere dieren waren dat vergeten. Daarom
hadden ze als verassing lekker eten voor hem gemaakt. (Melk, eieren, worteltjes en appels door elkaar geroerd). Dat
leek de peuters niet zo lekker, maar gelukkig vond geit het heerlijk!

Prettig weekend!

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

