Nieuwsbrief 6 september 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

Even voorstellen...

Ik ben Devany Diphoorn, 21 jaar, kom uit Alteveer en zit in het laatste jaar van de opleiding Onderwijsassistent.
Dit jaar loop ik stage op OBS Tiendeveen op de woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5, 6, 7 en 8.
Ik hoop hier een gezellig, leuk jaar te hebben, waarin ik veel kan leren.

Omkeergesprekken

Deze week hebben de leerlingen, die in een 'nieuwe' groep zijn gekomen een uitnodiging meegekregen 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.

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 1/2

We hebben deze week een uitgebreide rekenles gehad, waarbij voorwerpen of kinderen op volgorde zetten van klein
naar groot centraal stond. In de kring hebben we geoefend met verschillende materialen en zijn alle kinderen
opgemeten. Vervolgens hebben de kinderen geoefend in groepjes met op de goede volgorde gaan staan.
Vorige week heeft groep 2 een school gevouwen, deze week hebben de kinderen dit herhaald zonder hulp. Dat ging
heel goed, de stappen waren heel goed onthouden door de kinderen! Er werd een heel klein foutje gemaakt, maar we
zijn op school om te oefenen. Deze leerling riep dan ook opgewekt: oefening baart kunst! En zo is dat.
Ondertussen hebben we al 2 letters geleerd; de s van school en de i van ik.
Groep 3/4
In de middenbouw heeft iedereen een mooie boekenlegger gemaakt met zijn/haar naam. Heel handig natuurlijk om in
één van de leesboeken te gebruiken.
Tijdens één van de rekenlessen hebben we een rekencircuit gehouden waarbij met name het splitsen op verschillende
manieren werd geoefend. Groep 3 heeft het verliefde hartenmemory geleerd en daarnaast was het spel Duo waarbij de
splitsingen van 6, 7, 8 en 9 geoefend worden erg populair!

Volgende week dinsdag willen we gezellig tosti's eten tussen de middag. Zowel de leerlingen van de onderbouw als die
van de middenbouw mogen daarvoor een lekker broodje (ham)kaas meenemen.
Groep 5/6/7/8
De tweede schoolweek zit erop! Deze week startte een nieuwe juf, welkom juf Devany!
Met rekenen merkten we op dat de tafelsommen wat weg zijn gezakt in de zomervakantie! Meester legde uit dat we de
tafelsommen nog bij veel dingen moeten gebruiken en dat ze erg belangrijk zijn. We kwamen erachter dat er in veel
voorwerpen en materialen in de klas een tafelsom verborgen zit. Zo zit er in een eierdoos maar liefst 4 tafelsommen
verborgen: 5x2, 2x5, 1x10 en 10x1. Om de tafelsommen extra goed te oefenen, richten wij een 'tafeltafel' in, in de
klas. De kinderen mogen spullen van thuis meenemen, waar zij een tafel in zien. Wellicht worden de tafels zo goed
geleerd dat uw kind binnenkort in tafeltaal praat: Ik wil graag 5x4 boontjes, 1x1 gehaktbal en misschien 2x2 snoepjes?
Afgelopen donderdag maakten we overheerlijke tosti's in de klas. We zijn tevens trots op onze 'blockposter': een
reusactig grote kleurplaat, waar samengewerkt en samen overlegd moest worden. Kleuren we dit stukje blauw, rood of
liever groen? Erg leerzaam en nuttig voor de groepsvorming!
Volgende week vrijdag heeft groep 7/8 voor het eerst techniek in Hoogeveen.

De Vreedzame School
Deze week zijn we verder gegaan met de principes van de Gouden Weken.
In de groepen zijn we bezig geweest met regels en afspraken. In alle groepen hebben we samen groepsafspraken
opgesteld, die we benoemen als afspraken.
In elke groep en school zijn regels nodig. Regels zijn er om er voor te zorgen dat alles goed gaat. Een regel gaat over
wat mag en niet mag. Die worden grotendeels door de leerkrachten bepaald. Er zijn in en rond klas /school bepaalde
regels die we routines zouden kunnen noemen. b.v. hoe verlaten we de school? Hoe komen we binnen? Hoe lopen we
in de gang? Welk taalgebruik hanteren we?
Een afspraak wordt in overleg gemaakt. De kinderen praten erover mee en ondertekenen dit. Eenmaal opgesteld,
wordt verwacht dat iedereen zich eraan houdt.

De Boskabouter
De peuters zijn vorige week begonnen met een groepje van drie kinderen. Twee nieuwe peuters: Jayvano Doldersum
en Hessel van der Weide. Ze beginnen zich na twee weken al aardig thuis te voelen bij ons. Ze hebben natuurlijk Puk
leren kennen, en ons dagritme. Dat begint al te wennen. We zijn bezig om alles te verkennen en alles uit te proberen
(inclusief de juf...). Ze hebben deze week ook al hun eerste schilderijen afgeleverd!
Prettig weekend!

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

