Nieuwsbrief 7 juni 2019

Agenda
3 t/m 14 juni
10 juni
12 juni
14 juni
15 juni
17 juni t/m 20 juni
19 juni
2 juli
4 juli

Citotoetsen
Pinkstermaandag, leerlingen vrij
Luizencontrole
Dode hoekles groep 7/8
Oud papier
Wandelvierdaagse
PeutersBijeen
Fotospeurtocht Erfgoed Hoogeveen (bovenbouw)
Feestelijke ouderavond

EHBO-cursus

Afgelopen maandag is er in samenwerking met Thuishuis Het Turfje een cursus kinder-EHBO georganiseerd, waar ouders en leidsters van
het Het Turfje en leerkrachten van OBS Tiendeveen aan deelnamen. Tijdens deze avond kwamen verschillende ongevallen ter sprake en
leerden wij hoe we moeten handelen.
Thuishuis Het Turfje bedankt voor deze zinvolle en gezellige avond!

Kamp bovenbouw

Vorige week stond in het teken van het schoolkamp van de Bovenbouw. We hebben samen een fantastische week gehad.
Als de kinderen van de bovenbouw terugdenken aan kamp, dan denken ze aan….
… het indoorspeelparadijs
… het grote springkussen
… de pauwen, de kalkoenen en de kippen
… de leuke spelletjes die we hebben gedaan
… verstoppertje in ons huis
… voetballen op het veld
… de cavia’s in de kinderboerderij
… de disco op de avond
… De bonte avond
… leuke kamerindeling
… Qucee het Zwijn
… het bowlen
… het chillen op de kamer
… de strafquiz bij het gevangenismuseum
… het samenzijn
… de BINGO!
… het afscheid van juf Mayke
Zo te zien genoeg herinneringen. Veel van deze herinneringen zijn vastgelegd op de gevoelige plaat. Mocht u als ouder belang hebben bij
de foto's, kunt u een USB-stick aanleveren bij meester Ramon.
Let op! In verband met de privacywet is het niet toegestaan om de foto's aan derden te verstrekken (bijvoorbeeld via sociale media).

Sportdag

De sportdag van groep 7/8 (van alle scholen van de gemeente Hoogeveen) vond afgelopen donderdag plaats op het Bentinckspark.
We zijn gestart in het zwembad. Daar moesten de leerlingen over een mat lopen en ringen opduiken, een estafette zwemmen, door een
gat heen zwemmen en over/op een obstakel klimmen en zij zijn ook nog meerdere malen van de duikplank geweest. Daarna was het snel
omkleden en op weg naar het atletiekterrein. Daar hebben de leerlingen onderdelen gedaan als discuswerpen, hordelopen en
verspringen. De groep blonk uit in het hoogspringen! Iedereen deed (de hele dag) ontzettend goed zijn best, zelfs met blessures 😊.
Het laatste onderdeel bestond uit Beeball (een soort softbal), op het sportveld van HZVV. En wat waren ze fanatiek! De inzet werd
beloond met een tweede plaats in de poule.
Het was een erg gezellige, sportieve dag!

Dit was onze week...
Groep 1/2
We hebben deze week de citotoetsen afgerond. Iedereen heeft flink zijn best gedaan, onze complimenten voor jullie inzet!
Gisteren hebben de kinderen veel plezier tijdens sportdag gehad. Penalty's nemen op meester Dylan was favoriet. Maar ook werd
knotshockey en hordelopen veelvuldig genoemd.
Deze week werd er volop naar lieveheersbeestjes gezocht, met een goede onderlinge samenwerking. Samen zoeken, om de beurt mogen
pakken en samen de vondst bewaken werd onderling geregeld. Top!
Groep 3/4
Deze week hebben we een voorzichtig beginnetje gemaakt met de Citotoetsen, volgende week gaan we hier mee verder.
Op donderdag hadden we sportdag, een actieve, gezellige dag! Vanwege de slechte weersvoorspelling besloten we om het in de gymzaal
te houden. De kinderen mochten diverse spelletjes doen: hockey, hordenlopen, fietsbandwerpen, sprinten, blikgooien en nog veel meer!
Als afsluiting hebben we buiten penaylty geschoten met meester Dylan op doel en sloten we deze sportieve dag af met de daily run.
Groep 5/6/7/8
Wat hadden we een drukke, maar gezellige week. Op maandag bezochten we de voorstelling "Wolf is terug". Een echte one-manshow! Eén acteur speelde niet alleen een wolf, maar ook onder andere een edelhert, een veldmuis, een das en een wild zwijn. Het was
een mooie voorstelling over een hedendaags onderwerp: de komst van de Wolf op de Veluwe.
We hebben ook weer meer geleerd over duurzaamheid. Zo ontdekten wij dat duurzame producten, voor ons als consument, meer kost..
We deden een test om erachter te komen hoeveel meer (of juist niet) we wilden uitgeven aan een duurzaam geproduceerde iPhone.
Ook zijn wij druk bezig met de Citotoetsen van rekenen, woordenschat en werkwoordspelling. Ook al is het soms zwoegen, er wordt hard
en serieus gewerkt!

Vreedzame School
Groep 1/2
We hebben deze week geen les uit de map gedaan ivm de margedag. Maar in de bosjes bij het plein werd heel vreedzaam gezocht naar
lieveheersbeestjes en larven van allerlei insecten.
Groep 3/4
Wij hebben het deze week vooral gehad over focussen op jezelf en je eigen taak. Dit onderwerp kwam tijdens de Rots en Water training
nogmaals aan bod en blijft belangrijk voor ons in de klas.
Groep 5/6/7/8
Vorige week beleefden we vreedzame week tijdens ons kamp in Assen. Voor elkaar zorgen, samen eten, samen lachen, samen feesten,
samen slapen, samen uitstapjes maken, corveedienst en natuurlijk omgaan met elkaars vermoeidheden. Daar blikten we deze week op
terug. We zijn allemaal tevreden hoe het gegaan is en kijken terug op een zeer geslaagd kamp!

De Boskabouter
Deze week hebben we het thema "Eet smakelijk" afgesloten. De tuinkers die de peuters hadden gezaaid was prachtig opgekomen.
Volgende week beginnen we met het laatste thema van dit schooljaar, nl "Knuffels".
Prettig weekend!

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

