Nieuwsbrief 30 augustus 2019

Agenda
9-13 sept
11 sept
13 sept
14 sept
18 sept
25 sept
25 sept

Omkeergesprekken
Studiedag Bijeen, leerlingen vrij
Techniek groep 7/8
Oud papier
PeutersBijeen
Nationale Kraanwaterdag
Inloopavond + zakelijke ouderavond

Een nieuw schooljaar...

Wat fijn om iedereen na 6 weken weer te zien op school! We wensen iedereen een prettig, plezierig en leerzaam
schooljaar toe!

Waterpret

Zo! Wat hadden we een prachtig weer deze week. Daar hebben we zeer zeker van gebruik gemaakt, want afgelopen
dinsdag was het tijd voor waterpret! We kijken samen terug op een heel geslaagde en gezellige, maar bovenal natte
middag!

Start van de dag

Een nieuw schooljaar kent natuurlijk ook goede voornemens. Een mooi voornemen van de school is om de lestijd zo
effectief mogelijk in de delen. Dat betekent, onder meer, dat we om 08.25 uur verzamelen bij de muur om naar binnen
te gaan. Op deze manier starten wij om 08.30 uur met de lesdag.
Mocht u als ouder de leerkracht willen spreken, kan dat (voor een korte boodschap) tussen 08.15 en 08.25 uur op het
plein, of om 14.00 uur na schooltijd.

Omkeergesprekken

Volgende week krijgen de leerlingen, die in een 'nieuwe' groep zijn gekomen een uitnodiging mee voor de
omkeergesprekken. Deze gesprekken zijn in week 37 (9-13 september). Tijdens deze gesprekken introduceert u uw
zoon/dochter aan de nieuwe leerkracht. Op deze manier kunnen we samen een mooie start van een, hopelijk,
succesvol jaar maken met een waardevolle samenwerking tussen ouders en school.

Tutor- & duolezen

Het lezen neemt op school dagelijks een belangrijke plaats in. Voor de één is dit een heerlijk moment, lekker opgaan in
een spannend of mooi boek, voor anderen is het wat moeilijker en kan het fijn zijn om wat hulp hierbij te krijgen. De
komende tijd zullen we 2x per week tutorlezen en duolezen. Bij tutorlezen wordt een 'ervaren' lezer gekoppeld aan een
'beginnende' lezer. De tutor begeleidt de andere lezer en helpt bij het lezen van een boek. Bij duolezen worden 2 lezers
van ongeveer gelijk niveau aan elkaar gekoppeld en lezen samen in hetzelfde boek. Op deze manier willen we
leesniveau verhogen en de leesmotivatie vergroten. Afgelopen week zijn we hiermee begonnen en zijn we heel blij met
de manier waarop dit door de leerlingen werd opgepakt.

Bijeendag
11 september is er een gezamenlijke studiedag voor alle leerkrachten van Stichting Bijeen. Deze dag zijn de
leerlingen dus vrij.

Dit was onze week...
Groep ½
Maandag zijn we weer goed van start gegaan, wat waren we blij elkaar weer te zien! We hebben twee nieuwe
leerlingen in de groep; Dajen en Esmay. Welkom op obs Tiendeveen, we wensen jullie een fijne schooltijd toe! Liske en
Tess werden in de zomervakantie allebei vijf jaar. We hebben maandag gesmuld van de traktaties. Nogmaals
gefeliciteerd meisjes. Complimenten voor alle kinderen, want wat hebben ze dinsdag goed aan- en uitgekleed voor en
na de waterpret. En de eigen kleding en handdoek goed bijelkaar gelegd op een stapel. Echt heel erg goed gedaan
allemaal!
Groep 3/4
Deze eerste schoolweek stond in het teken van elkaar leren kennen, de routines in de klas opstarten en vooral voor
groep 3 natuurlijk alvast een beetje proeven aan het werken met de methodes. Groep 3 heeft al 4 nieuwe letters
geleerd en geschreven! Voor groep 4 zijn heel veel zaken natuurlijk al bekend en hebben we vooral even herhaald, hoe
ging het ook alweer?
Naast het 'leren' hebben we ook veel groepsactiviteiten/spelletjes gedaan, hebben we een verjaardagskalender
gemaakt en met elkaar besproken hoe we ervoor kunnen zorgen om het met elkaar fijn te hebben in de klas.
Groep 5/6/7/8
Wat hebben we een goede eerste schoolweek gehad. Wat fijn om iedereen weer terug op school te zien en om alle
vakantieverhalen aan te horen!
We zijn deze week al erg druk bezig geweest! Zo hebben we een prachtige verjaardagskalender gemaakt, hebben we
samen de ingrediënten (regels) voor een fijne groep bedacht en spelen we verschillende groepsvormingsspellen.

De Vreedzame School

Een goed begin is het halve werk! Dat is zeker het geval voor de groepsvorming, aan het begin van de schooljaar. De
komende weken besteden de leerkrachten dagelijks veel tijd aan het vormen van een groep. De groepsvorming begint
namelijk weer helemaal opnieuw. De kinderen moeten, na de zomervakantie, weer aan elkaar wennen, ze ontdekken
elkaars kwaliteiten en leren de (nieuwe) groepsnorm aan. De eerste weken zijn daarom ontzettend van belang voor
een goed pedagogisch klimaat.
Om daar vorm aan te geven, starten alle groepen de komende weken met de 'Gouden Weken'. Door middel van
verschillende groepsvormende spelletjes en activiteiten, wordt er een heel bewust klimaat gevormd. Samen met de
leerlingen worden er afspraken gemaakt, er worden verwachtingen uitgesproken en welk gedrag is bevordelijk voor
een prettige leeromgeving? Door een fijn klimaat in de groep creëren een fijne omgeving waar leren heel goed
mogelijk is. Een kind dat graag naar school gaat, dat willen we toch allemaal?

De Boskabouter

Deze week zijn ook de peuters van de Boskabouter weer begonnen.

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

