Nieuwsbrief 1 maart 2019

Agenda
7 maart
11 maart
22 maart
3 of 10 april
3 april
4 april
5 april
6 april
9 april
12 april
16 april
16 en 17 april
18 april
19 april t/m 4 mei

Schrijversbezoek in de bibliotheek Bovenbouw
Leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag
Techniekmiddag bovenbouw
Schoolvoetbal groep 7/8
Nationale rekendag
Verkeersexamen: theorie groep 7/8
Techniekmiddag groep 7/8
Oud papier
Verkeersexamen: praktijk groep 7/8
Koningsspelen
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, peer en druiven

Schoolvakanties 2018/2019
Herfstvakantie: 21 okt. t/m 25 okt.
Kerstvakantie: 23 dec. t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie: 17 febr. t/m 21 februari
Goede Vrijdag en Pasen: 10 april t/m 13 april
Koningsdag: In meivakantie
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei
Hemelvaart: 21 mei t/m 22 mei
Pinksteren: 1 juni
Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus

Grote Rekendag
Dit jaar doen wij mee aan de Grote rekendag:
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen
(groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
De volgende Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april 2019. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit
verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk
maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het
onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Wij gaan deze dag samenwerken met obs de Driesprong in Nieuwlande. Tijdens de nationale Modderdag zijn zij bij ons
op school geweest om hieraan mee te doen. Deze keer gaan wij naar hun school toe.
Wij willen u vragen om voor deze dag lege w.c. rolletjes mee te geven?

Schrijversbezoek bovenbouw
Volgende week donderdag gaan wij met groep 5/6/7/8 naar de bibltioheek om de schrijfster Corien Oranje te
bezoeken. We hebben een tijdje geleden boeken van haar gekregen om te lezen. Tijdens het bezoek zal ze wat
voorlezen en hebben de kinderen de gelegenheid om haar vragen te stellen. Het bezoek duurt tot 14:00 dus wij
zullen later terug zijn op school.

Obs Tiendeveen op RTV Drenthe
Afgelopen dinsdag zijn wij met de school op RTV Drenthe gekomen. Wij kregen het jaarlijkse preventiemenu
uitgereikt. Daarin staan activiteiten en gastlessen waar wij ons voor op kunnen geven voor het volgende schooljaar.
Het gaat om activiteiten als de gezonde week, de brandweerlessen, het Dode hoek project van de bovenbouw en de
sportlessen. Michael, Britt, Naomi en Diego hebben het in ontvangst genomen.
Om de uitzendig te kijken gaat u naar:
https://www.rtvdrenthe.nl/optjak
Wij waren erg trots op hoe netjes de kinderen dit hebben gedaan!

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.

Dit was onze week...
Groep 1/2
We hebben gewerkt aan de hand van het prentenboek Een zaadje in de wind. Er wordt afgeteld van 10 naar 0. Er is
steeds een zaadje minder, uiteindelijk wordt het kleinste zaadje een reuzenbloem. Het verhaal werd door de kinderen
nagespeeld aan de verteltafel. Aan de hand van de zaadjes hebben we veel gerekend. Bv: Er waren 10 zaadjes, 3
zaadjes dwarrelden in de golven. Hoeveel zijn er nog over? Ook hebben we nog eens geoefend met de begrippen
kleinste en grootste getal. Dit nemen kinderen vaak letterlijk, en proberen dan te meten. We hebben bloemen
gevouwen, wat ook hoort bij rekenen. Juf was niet erg handig bezig, ze liet een verfkwast vallen op tafel. Een leerling
noemde haar toen handige troelie. Daar hebben we samen om gelachen.
En natuurlijk hebben we genoten van het mooie weer. Wat werden er veel taarten gebakken in de zandbak! Er is ook
veel gevoetbald en geschommeld. We hebben een wandelingetje gemaakt door het dorp om te kijken of we bloemen
en knoppen konden vinden. Nou, die waren er zeker te vinden! Op deze manier leerden we stiekem heel veel over de
lente.

Groep 3/4
We rolden er na de vakantie zo weer in. En wat hadden we er heerlijk weer bij! We oefenden hard met 5-sommen
(groep 3) en vermenigvuldigen (groep 4), lazen samenstellingen (groep 3) en schreven klankgroepenwoorden in ons
toetsdictee (groep 4). Druk, druk, druk meteen weer. Maar doordat we ijverig en geconcentreerd doorwerkten, bleef er
op de mooie dagen gelukkig een beetje tijd over om nog wat extra van het zonnetje te genieten, wat een verwennerij!
Dinsdagochtend kwam juf Aletta van de bibliotheek. Zij introduceerde bij ons het toneellezen. Leuk, hoor!
Verschillende setten met boeken waar als het ware een toneelstuk in staat geschreven. De tekst is verdeeld per rol en
iedere leerling kan een eigen rol. Er wordt in de klas al met veel plezier gebruik gemaakt van deze collectie boeken!

Groep 5/6/7/8
Met Talentuur en Blink Wereld staan deze periode wereldse kwesties centraal. Dit hebben we ingeluid met het maken
van een grote wereldkaart. Daarbij moesten de kinderen erg goed samenwerken en overleggen. Het resultaat is
prachtig en hier zullen we de komende weken regelmatig naar verwijzen. Deze periode gaat groep 5/6 alle ins en outs
leren over het klimaat en worden ze echte klimaatkenners. De groepen 7 en 8 gaan verschillende oorlogen
onderzoeken en kijken naar hoe er vrede wordt gesloten. De leerlingen kiezen ook een onderwerp uit en maken hier
een spetterende muurkrant van!

Vreedzame School
Groep 1/2
Deze week zijn verder gegaan met blok 3 namelijk: samen kiezen. De kinderen leren dat ze een eigen mening mogen
hebben en dat het af en toe nodig is om het eens te worden met elkaar. De een wil dit graag, de ander wil dat graag.
En allebei is goed. En soms kiezen we samen wat we gaan doen. In de groep heb ik de kinderen laten kiezen uit welk
boek ik een verhaal zal voorlezen. (Peutertje Pech of Floddertje) Het werd Floddertje (meeste stemmen). Daarna nog
wel even gekeken hoeveel meer? Maar dat is moeilijk voor ze!!
Groep 3/4
We zijn deze week gestart met blok 5: we dragen allemaal een steentje bij. We bespraken met elkaar dat het fijn is als
je elkaar kunt helpen of geholpen wordt door een ander. Het is dan wel belangrijk dat je zeker weet dat de ander hulp
nodig heeft. Iemand op gang helpen is iets anders dan het zelf doen of iets voorzeggen. Samen besloten we dat we
elkaar helpen in de groep. Als iemand geholpen wil worden, moet hij of zij het vragen. Als iemand een ander wit
helpen, moet de ander het goed vinden. Zo ontstaat er nooit een misverstand of conflict.

Groep 5/6/7/8
Deze week hebben we het nieuwe blok geopend: we hebben hart voor elkaar. De eerste les hebben we allerlei
verschillende gevoelens besproken. En dat je hart voor elkaar hebt door ook rekening te houden met elkaar gevoelens
en wat gedrag van de één kan doen met de gevoelens van een ander. We kregen zo een mooi gesprek met elkaar. De
komende weken gaan wij bijhouden welke gevolens we zelf allemaal ervaren.

De Boskabouter
Deze week is Raul Drost bij ons op de peuterspeelzaal begonnen. We zijn heel blij met een nieuwe peuter! Raul is
ondertussen al aardig gewend, en hij vindt het leuk om met de andere peuters en kleuters te spelen. Volgende week is
de laatste week van het thema "Hatsjoe".

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

