Nieuwsbrief 8 maart 2019

Agenda
11 maart
15 maart
22 maart
3 of 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

Leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag
Leerlingen zijn vrij i.v.m de stakingsdag
Techniekmiddag bovenbouw
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: mandarijn, appel en wortel

Staking 15 maart
Na de inventarisatie van de stakingsbereidheid, bleek het grootste deel van de leerkrachten te willen staken.
De school zal daarom 15 maart gesloten zijn.

Nieuwsbrief
U krijgt sinds een paar maanden de nieuwsbrief op papier via uw kind in plaats van de mail.

Er waren eerst storingen die steeds tijdelijk opgelost werden, maar nu blijkt dat het programma geüpdatet moet
worden.
Het programma is echter zo oud, dat dit niet meer kan dus we zullen iets nieuws moeten aanschaffen.
Maar… nu is Bijeen ook bezig om een nieuw programma aan te schaffen voor de websites. Bij deze keuze wordt
gekeken naar een programma waarin je ook de nieuwsbrief kunt maken die per mail verstuurd wordt.
Om geen dubbele kosten te maken, hebben we besloten om hier op te wachten zodat we straks vanuit één programma
kunnen werken. Tot die tijd ontvangt u de nieuwsbrief op papier.

Dit was onze week...
Groep 1/2
Op maandagochtend hebben we eerst een rondje om de school gelopen, want wat waren er veel takken uit de bomen
gewaaid. De parkeerplek en ook het halve voetbalveld lagen bezaaid met takken en dennenappels. Wat hoorden we de
wind hard suizen door de bomen!
We zijn begonnen met het nieuwe thema: Sil en Lis en de beestenboel. Daarvoor willen we graag dozen en
dierentuinknuffels in de klas, om onze eigen dierentuin te kunnen uitbreiden. Het zou fijn zijn als de kinderen iets van
huis mogen meenemen.
We hebben een aftelversje geleerd over een aap op een fiets. Misschien kunnen de kinderen dit thuis laten horen.

Groep 3/4
Maandagmiddag hadden we onze eerste les in een reeks van 4 van meester Jamie. Meester Jamie is verbonden aan
SCALA en komt ons 4 multimedialessen geven. Deze les ging het over 'emoties herkennen' en 'emoties uiten'. Eerst
deden we verschillende korte spelltjes om het herkennen van emoties te oefenen. Daarna mochten we zelf met de
tablet aan de gang. Meester gaf ons een uit te beelden emotie en wij moesten om de beurt van elkaar een foto maken,
terwijl we die emotie uitbeeldden! Wat een pret hadden we! De een nog gekker of meer overdreven dan de ander. Aan
het eind van de les moesten we de foto's van elkaar bekijken en vertellen welke emotie er werd uitgebeeld, dit lukt ons
heel goed! We kunnen niet wachten tot meester Jamie weer komt!

De volgende mediales zal zijn op maandag 18 maart. De kinderen mogen dan een voorwerp meenemen dat te maken
heeft met hun hobby of iets dat te maken heeft met wat zij later willen worden. Wilt u uw zoon/dochter helpen
herinneren?
Op woensdagmiddag 10 april gaat groep 3/4 meedoen aan het knotshockeytoernooi! Meer informatie volgt nog,
maar u kunt deze datum vast noteren!
Groep 5/6/7/8
We hadden deze week het schrijversbezoek. Zo noemen we het dan, want eigenlijk gingen wij op bezoek. Het was in
de bibliotheek van Hoogeveen. De schrijfster was Corien Oranje. We dachten eerst dat wij niet zo veel boeken van haar
kenden. Maar we kwamen erachter dat we al aardig wat boeken van haar hadden gelezen.

Het bezoek was erg leuk. Corien had eerst de tijd om de vragen van de kinderen te beantwoorden en zo kregen we een
leuk gesprek met haar. We deden een quiz waarbij we een zak snoep hebben gewonnen! De quiz ging over
kinderboeken en de schrijvers daarvan. Wat wisten de kinderen veel!
Daarna ging ze wat verder in op de boeken die zij gescrheven heeft en hoe zo'n verhaal tot stand komt. Al met al
hebben we weer veel van haar geleerd.
En we kregen aan het eind een mooi compliment: ze vond dat de groep erg gezellig was!

Vreedzame School
Groep 1/2
We zijn gestart met blok 4: We hebben hart voor elkaar. In dit blok is er aandacht voor gevoelens en omgaan met
conflicten. Tijdens de eerste les stond het gevoel 'blij' centraal. Alle kinderen konden aangeven waar ze blij van
worden, knap. Iedereen vertelde iets anders dan de anderen, dat betekent dat er eerst goed over de antwoorden
nagedacht werd! Later mochten ze tekenen waar ze blij van werden, b.v. strand, paarden, afzwemmen, etc.
Groep 3/4
Deze week praatten we verder over 'elkaar helpen'. Wanneer help je elkaar? Wanneer vraag je om hulp? Is helpen
altijd goed? We kwamen tot de conclusie dat iemand om hulp vraagt als hij of zij iets niet weet of iets lukt niet. Een
ander kan dan helpen door een tip te geven of het een keer voor te doen. Helpen hoeft niet altijd! Als een ander niet
vraagt om hulp, maar je gaat toch ongevraagd iets verklappen, voordoen of tips geven, noem je dat ook wel
'bemoeien'. Ongevraagde, maar goed bedoelde hulp kan dus als bemoeien worden gevoeld voor de ander. Om dit te
voorkomen is het handig om altijd even te vragen of de ander geholpen wil worden.
Groep 5/6/7/8
Deze week bespraken we het geven en ontvangen van complimenten. Het krijgen van complimenten wordt door
iedereen erg gewaardeerd. Het kan soms wel lastig zijn om goede en oprechte complimenten te geven. We hebben
daarom een spel geïntroduceerd: Wie is de Mol? Elke dag is één leerling de mol en die leerling gaat er extra op letten
dat hij of zij complimenten geeft aan de anderen. De bedoeling is dat de andere leerlingen ook complimenten geven,
want jij wilt natuurlijk dat de andere leerlingen denken dat jij de mol bent!

De Boskabouter
Er is deze week geen nieuws.

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

