Nieuwsbrief 5 april 2019

Agenda
6 april
9 april
10 april
10 april
12 april
14 april
15 april
16 april
16 en 17 april
18 april
19 april t/m 4 mei

Oud papier
Verkeersexamen: praktijk groep 7/8
Knotshockey groep 3/4
Schoolvoetbal groep 7/8
Koningsspelen
Unicefloop/ Cascaderun Hoogeveen
Schoolfotograaf
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: wortel, sinaasappel en komkommer

Afscheid juf Bertine
Op woensdag 17 april gaan wij (helaas) afscheid nemen van juf Bertine. Deze dag zal groep 3/4 er met juf een
gezellige laatste lesdag van maken. De kinderen mogen deze dag verkleed komen op school, ze hoeven alleen maar
lunch mee te nemen. Verdere invulling van de dag is nog een verrassing.
Tussen 14:00 en 14:30 uur is er gelegenheid voor de ouders om afscheid te nemen van juf Bertine.

Verkeersexamen groep 7/8
Aanstaande dinsdag heeft groep 7/8 het praktijkexamen verkeer in Hoogeveen. Vorige week zijn de fietsen
gecontroleerd en werden ze niet allemaal veilig bevonden. Wilt u ervoor zorgen dat de fiets van uw zoon/dochter
voldoet aan de checklist? Is dit niet het geval, kan er niet worden deelgenomen aan het examen.

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 10 april doet groep 7/8, samen met het Blokland, mee aan het Schoolvoetbaltoernooi in
Hollandscheveld. We vertrekken om 12.30 uur en zullen rond 17.30 uur terug zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw
zoon/dochter scheenbeschermers en voetbalschoenen mee heeft? Publiek is natuurlijk van harte welkom!

Schoolfotograaf

Maandag 15 april komt de schoolfotograaf weer op school. De kinderen komen individueel op de foto, er worden
broertjes/zusjesfoto's gemaakt en natuurlijk komen de kinderen met hun klas op de foto. Informatie over tijdstip
broertjes/zusjes die nog niet naar school gaan volgt nog. We gaan er vanuit dat dat meteen om 8:30 uur zal zijn.

Koningsspelen
Volgende week vrijdag doen wij mee aan de Koningsspelen. We beginnen de dag met het dansje en lied van Kinderen
voor Kinderen. U bent van harte welkom om nog even te blijven kijken. Daarna gaan we beginnen met een gezamelijk
ontbijt op school. De kinderen hoeven dus niet te ontbijten. Na het ontbijt beginnen we met de activiteiten. Wilt u, uw
zoon of dochter wel lunch meegeven?

Knotshockeytoernooi
Woensdagmiddag 10 april doet groep 3/4 mee aan het knotshockeytoernooi in Hoogeveen. We vertrekken om 13.45
uur (vervoer en begeleiding is geregeld!) en zullen rond 17.00 uur terug zijn bij school. Het toernooi vindt buiten
plaats. Wilt u uw zoon/dochter warme sportkleren en goede sportschoenen meegeven? En wilt u er ook voor zorgen
dat uw kind wat te drinken en eten mee heeft voor tussendoor?

Schoolreis groep 3/4
Hoera, het is bijna zover! Dinsdag 16 april gaat de middenbouw op schoolreis. De reis zal gaan naar
...*tromgeroffel*... Sprookjeshof in Zuidlaren! Het is een geheel verzorgde schoolreis: eten en drinken, voldoende
vermaak - alles zit erbij! De kinderen hoeven dus zelf niets mee te nemen. De kinderen worden deze dag op de
gewone tijd op school verwacht. Rond 9 uur zullen wij vertrekken richting Zuidlaren. Omdat Zuidlaren wel 40
minuutjes rijden is en het park pas om 10 uur opengaat, hebben we besloten dit jaar wat later terug te gaan richting
school. Zo hebben wij in het park voldoende tijd om alles te zien en te doen. We zullen die dag om 15.00 uur terug
zijn op school.

Dit was onze week...
Groep 1/2
Op maandag, 1 april hebben we veel plezier gehad. De hele dag door hebben we veel grapjes gemaakt. De kinderen
hebben ook hun ouders nog even beet genomen met de pleisters. Ze waren tijdens het buitenspelen gepikt door een
vogeltje.
We hebben allemaal een kunstwerk gemaakt van Kandinsky, in het kader van de kunstweken. De werkjes zijn allemaal
goed gelukt. Meer informatie hierover volgt nog.
Op woensdag zijn we met de gehele school naar Nieuwlande gegaan, naar De Driesprong. Daar hebben we aan de
grote Rekendag gewerkt. We hebben het over verhoudingen gehad. Daarvoor moesten we onze knuffel mee. Welke
knuffel is de grootste, kleinste etc. Welk poot, arm, been is het grootst? Als je knuffel gaat slapen hoe groot bouw je
dan zijn bed? En past je knuffel in een van de dozen (grote, kleine etc.)? De kinderen hebben heel goed hun best
gedaan, het waren voorbeeldige kinderen. Ennnnnnnnnnnnnn........ Alle ouders super bedankt voor het vervoeren de
kinderen van Tiendeveen naar Nieuwlande en weer terug.
Groep 3/4
Woensdag gingen we bijna de hele dag naar de Driesprong in Nieuwlande om samen te rekenen met het thema 'in
verhouding'. We onderzochten een deur van 1 meter hoog en moesten er een jongetje bij tekenen dat door de deur
zou passen en ook goed in verhouding was. We onderzochten vervolgens het hoofd van Mike: niet te groot of te klein?
En de benen? Te lang, te kort of goed in verhouding? We deden allerlei opdrachten en dat allemaal gezellig samen met
de kinderen van de Driesprong! Wat hebben we veel geleerd en gedaan, het was ook nog eens beregezellig. Als kers
op de taart had Lynn na de Rekendag nog haar spreekbeurt... over bakken! Als verrassing had ze voor ons allemaal
cake gebakken en cakeversiering meegenomen... Wat hebben wij gesmuld, zeg. Een topdag was het!
Groep 5/6/7/8
Afgelopen maandag was het 32 maart. Traditioneel natuurlijk de dag waar veel grapjes gemaakt worden. En of die er
waren! Van suiker in meester zijn koffie tot een ‘nieuwe leerling’ bij meester Livius in de gymles… Aan alles werd
gedacht. Meester kondigde al aan dat alles werd onthouden en dat zijn tijd ook nog wel zou komen. ’s Middags was er
een ‘algemene kennis-citotoets’, van groot belang voor kamp…

De leerlingen presenteerden ook hun spetterende muurkranten waar wereldse kwesties, zoals klimaat en oorlog en
vrede centraal stonden. Het vele werk leverde prachtresultaten op!
Op woensdag waren we allemaal ‘uit verhouding’ op de Grote Rekendag in Nieuwlande. Het was zo leuk dat veel
leerlingen helemaal niet doorhadden dat ze aan het rekenen waren! Groep 5/6 nam een kijkje in de wereld van de
Grote Rekenreus en moest allerlei voorwerpen vergroten. Groep 7/8 leerde verschillende dimensies, zoals schaduw.

Vreedzame School
Groep 1/2
Deze week hebben we een rondje gedaan met de wereldbolbal. Wie de bal had op schoot, had de beurt. Vraag was:
Hoe voel je je, en hoe komt dat? Gelukkig hadden we allemaal blije kinderen in de klas, omdat ze bv. goed hadden
geslapen of zich al verheugden op een leuk uitje. Ook benoemde de groep daarna spontaan nog eens gevoelens die al
eerder aan bod zijn gekomen. Zo te horen hebben ze al best veel van de lessen opgestoken.

Groep 3/4
We hebben het deze week gehad over opstekers. Wat zijn opstekers? Complimentjes aan elkaar, een top, een dikke
duim! Hoe voelen we ons als we een opsteker geven of een opsteker krijgen? We worden van beide heel blij en
gelukkig. Samen hebben we afgesproken elkaar vaker opstekers te geven!

Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we het gehad over het geven van complimenten. We spelen al een tijdje 'Wie is de mol'. Waarbij
één iemand die dag de mol is zonder dat de anderen dat weten. We houden ook bij op wie er gestemd is. Zo kunnen
we zien wie er al aan denkt om aan anderen een compliment/ opsteker te geven. We proberen het om steeds meer
persoonsgerichte complimenten te geven.

De Boskabouter
Deze week mocht Puk bij Bodhi logeren. Dat vonden ze beiden heel gezellig! Verder hebben we deze week een ketting
geregen en we hebben een paar spelletjes gedaan met de spullen uit de logeerkoffer van Puk, zoals een pyama, een
knuffel, een voorleesboekje, een voorleesboekje en een tandenborstel. Alles onder een doek, juf pakt iets onder de
doek vandaan en de peuters zeggen wat er verdwenen is. Dat konden ze al heel goed!

Prettig weekend!

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

