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Agenda
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

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, druiven en radijs.

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.

Oproep van het team
Soms gebeurt het dat er vragen en/of onrust ontstaan over bepaalde zaken in en om school onder de ouders. Het team
is hiervan niet altijd op de hoogte en als gevolg daarvan kunnen wij deze zaken niet altijd even efficiënt met elkaar
bespreken en (preventief) aanpakken. Langs deze weg willen we de ouders dan ook vragen om hun twijfels, vragen,
opmerkingen of zorgen direct en in eerste instantie te bespreken met de leerkrachten. Onze deur staat altijd open!

Nieuw buitenspeelgoed
Misschien heeft u het al wel gehoord van uw zoon/dochter: wij hebben nieuw buitenspeelgoed aangeschaft! De
afgelopen jaren hebben wij met succes de overblijf gedraaid. Door de overgang naar het continurooster is de overblijf
niet meer nodig. Van de opbrengsten die over zijn gebleven (en dus niet meer ingezet hoeven worden voor de
overblijf), is in overleg met het team en de overblijfmoeders van de afgelopen jaren besloten dat dit geld besteed zou
worden aan nieuwe spelmaterialen voor buiten. Dit is inmiddels gebeurd en de leerlingen maken dankbaar en met veel
plezier gebruik van de paardenleidsels, springtouwen, rollerboards, nieuwe voetbal en ga zo maar door...

Dit was onze week...
Groep 1/2
Lieke was zondag jarig, Gefeliciteerd, ze is nu 6 jaar!!
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema, namelijk: Kunst. De schilder Kandinsky staat bij ons in de groep
centraal. We lezen vele boeken over allerlei kunst en kunstenaars. Een kunstenaar is niet alleen een schilder, maar kan
ook een beeldhouwer of glasblazer of een ballerina , etc. zijn. Kunst kunnen we bewonderen in een museum, nou die
hebben wij ook in de groep (de Silhoek) en daar hebben de kinderen al hun mooiste schilderijen staan. We zingen over
kleuren en we luisteren naar muziek en welk kleur bij de muziek past daarbij en welke figuren etc. Zo verweven wij
allerlei activiteiten met de kunst.
We zijn met de kinderen aan het kleuren mengen geweest , toen zei een van de kinderen later op de dag, tijdens het
kleuren, "ik maak een tovertje".

Groep 3/4
Wist u wel dat wij met groep 3 inmiddels al –eer/-oor/-eur woorden, -aai/-ooi/-oei woorden en verkleinwoorden lezen?
De bikkels van groep 3 gaan als een speer. Ook op rekengebied stomen we vrolijk door: we oefenen hard met
klokkijken (uur later/vroeger) en verschillende soorten sommen (verdwijnsommen, bijna-verdwijn sommen en 5
sommen). We oefenen er lustig op los: in de rekenhoek oefenen we namelijk ook nog met splitsen, dit doen we
gelukkig wel met een spelletje: splitsmemory. Heerlijk toch? Rekenen kunnen combineren met een spelletje.
Ook groep 4 gaat in volle vaart. We oefenen woorden die alles te maken hebben met slapen, tukken, dutten, pitten,
een uiltje knappen en ga zo maar door! Op rekengebied oefenen we met keersommen. Momenteel oefenen we met 2x,
5x en 10x. Eigenlijk vinden we dit helemaal niet zo lastig. We kwamen erachter dat als we van alles 1x weten, 2x ook
heel makkelijk is (gewoon verdubbelen!). Tja, als je 10x weet, dan weet je ook 5x (kwestie van halveren!)! Goed, he?
Tijdens de les ‘vreedzame school’ kwamen we erachter dat er, ondanks dat we niet een heel grote groep zijn, veel
verschillen zijn in onze groep. Er zijn een aantal kinderen die spelen en werken in een ‘hoge energie’: snel, soms wat
impulsief en volledige opgaan in de eigen wereld. De leerlingen die spelen en werken in de rustigere energie, spelen en
werken meer doordacht, met een rustiger tempo en behouden daarin meer oog voor wat er om hun heen gebeurt. Juf
Ina en juf Bertine zijn in gesprek met een leerkracht om, gebaseerd op de ‘Water en Rots’ training, in een lessenreeks
spelenderwijs aan de slag te gaan om wat meer evenwicht te krijgen in de groep. Hierdoor zal de cohesie van de groep
sterker worden, werken wij eraan dat iedereen respect heeft voor zichzelf en de ander en hopen wij dat het voor de
kinderen (nog) fijner wordt om onderdeel te zijn van deze gezellige groep met lieve toppers.

Groep 5/6/7/8
We hebben deze week gewerkt aan de opdracht van de Kunstweken. Groep 5/6 werkt
in de kunststijl van Joan Miro, een Spaanse schilder. Groep 7/8 werkt in de stijl van
Henri Matisse, een Franse schilder.
Ook hebben we pittige lessen gehad bij rekenen:
Groep 5 heeft geleerd hoe je met zo min mogelijk briefgeld kunt betalen en hoe je geld
kunt doortellen. Groep 6 heeft sommen als 653+376 geoefend. Groep 7 had niet de
makkelijkste les: zij moesten breuken gelijk maken om ze bij elkaar op te tellen. Groep
8 heeft geoefend met het rekenen op schaal en het vergroten van vormen.

Vreedzame School
Groep 1/2
Deze week zijn we verder gegaan met het voelen van allerlei emoties. We hebben muziek beluisterd en daarbij
mochten ze een beweging bedenken. Maar dat is toch moeilijk!! We hebben een keuze gemaakt uit 2 dingen en
bekeken wat het meest gekozen, geliefd is . De een wil dit graag, de ander wil dat. Allebei is goed. Vervolgens gaan
we dan kiezen wat we samen gaan doen en proberen dat te keizen wat voor iedereen leuk is om te doen of te maken.
Groep 3/4
Deze week spraken wij op rustige, vertrouwde en een veilige manier over pesten en gepest worden. De kinderen gaven
open en eerlijke antwoorden. We kwamen samen tot veel vragen: wat is pesten eigenlijk? En doen wij dat dan? Samen
werden de kinderen het gelukkig snel eens: pesten, als in elkaar herhaaldelijk expres pijn doen, elkaar uitschelden
voor nare dingen of elkaar bewust buiten sluiten, doen wij niet. Het werd ons wel duidelijk dat we in een klas zitten
met heel veel verschillende kinderen. Sommige kinderen spelen snel en vol fantasie, andere kinderen houden van meer
rustige spelletjes. Sommige kinderen lijken op elkaar en vinden dezelfde dingen leuk, andere kinderen houden van heel
andere dingen en zijn daarin echt ‘eigen’. Het is belangrijk dat wij in onze groep respect voor elkaar hebben, respect
voor al onze overeenkomsten én verschillen. Hier gaan we samen meer op letten en aan werken.
Ook werd ons duidelijk dat we het nog moeilijk vinden om in te schatten wat een opsteker en wat een afbreker is. Dit
blijkt schoolbreed nog best wel als lastig te worden ervaren. Hierom gaan wij, met zijn allen, de komende periode extra
werken aan het geven van opstekers en het beter begrijpen van wat een afbreker is en hoe deze op de ander over kan
komen.
Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we het gehad over boos worden. Iedereen kan iets hebben wat hem of haar 'triggert'. De kinderen
wisten allemaal wel een voorbeeld te noemen. Daarna hebben we besproken wat je dan het beste kunt doen. We
kwamen uit op er bij weg lopen, negeren of er wat van zeggen. Wanneer je dat doet kun je het beste de 'ik' boodschap
gebruiken. Het gebeurt snel dat je dan mensen aanspreekt met de 'jij' boodschap. Wanneer je beschrijft wat jij vindt
en voelt komt een boodschap beter aan.

De Boskabouter
De peuters hebben het deze week gehad over logeren, en wat je dan allemaal mee moet nemen. Puk mocht met Dajen
mee naar huis, om daar twee nachtjes te logeren! Verder hebben we een schoenenwinkel gemaakt. Daar konden we
van alles passen. Schoenen natuurlijk, maar ook laarzen, slippers, klompen en gymschoenen.
Prettig weekend!

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

