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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
De vakantie zit er weer op!
We zijn weer volop aan het werk met z’n allen. Iedereen is weer uitgerust begonnen.
Een aantal zaken t.a.v. het nieuwe schooljaar stonden al in de nieuwsbrief van voor de vakantie
maar we zetten het nog even weer op een rijtje.
We gaan weer met z’n allen voor een goed, leerzaam schooljaar en een prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Tasveld,
Marga Lamain
Mededelingen
Hierbij nogmaals het overzicht van de klassenindeling voor dit schooljaar.
Groepsindeling 2016-2017
Het is altijd moeilijk om voor alle groepen weer voldoende aandacht te vinden en de juiste
mensen op de juiste plaats in te zetten.
Voor dit schooljaar ziet de groepsindeling er als volgt uit:
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2

Juf Wemke

Juf Wemke

Juf Wemke

Juf Wemke

Juf Wemke

3

Juf Wemke
Juf Elvira

Juf Wemke
Juf Elvira

Juf Elvira

Juf Elvira

Juf Elvira

Juf Elvira

Juf Elvira

4

Meester Piet

Meester Piet

Meester Piet

Meester Piet

Meester Piet

5/6

Meester Piet
Juf Miranda

Meester Piet
Juf Kirsten

Juf Kirsten

Meester Piet
Juf Kirsten

Juf Kirsten

7/8

Juf Miranda
Meester John

Juf Kirsten
Meester John

Meester John

Juf Kirsten
Meester John

Juf Kirsten
Meester John

Meester John

MeesterJohn

Meester John

Juf Elvira

Juf Elvira

*De groepen 1 en 2 worden na de middentoetsen ( in februari) gesplitst.
Groep 2 komt bij groep 3 onder deskundige leiding van juf Elvira en zij wordt daarin bijgestaan
door een LIO student ( 4e jaars PABO student)
Ook juf Wemke krijgt gelijk na de zomervakantie een LIO student onder haar hoede zodat ook
deze grote groep kleuters al de nodige extra inzet krijgt.
Juf Miranda Waijer komt op de maandag groep 5/6 les geven. Zij heeft al vaker op onze school
ingevallen en is voor velen al een bekend gezicht. Ook gaat zij meester Pim vervangen ( i.v.m.
ziekenhuisopname) de eerste weken na de vakantie.

Juf Diana Landman-Deen komt op dinsdagmiddag een aantal gymlessen verzorgen.
Ook gaat onze school meedraaien in het project “Gezonde, sportieve school”.
Dat betekent een aantal extra gymlessen van meester Danny
Meester John groep 7/8
In de vakantie heeft meester John te horen gekregen dat hij een darmoperatie moet ondergaan.
De vooronderzoeken lopen nog maar deze operatie zal op zeer korte termijn plaatsvinden.
De herstelperiode zal enkele maanden gaan duren.
Meester Dennis Nijmeijer zal voor 4 dagen de groep overnemen tot meester John hersteld is.
Op dinsdag zal juf Ciska Koster groep 7/8 draaien.
Komt u gerust eens met ze kennismaken.
Meester Pim Wildeman ( IB-er en 2e aanspreekpunt)
Woensdag 31 augustus a.s. wordt meester Pim geopereerd en ook hij zal een tijd uit de running
zijn.
Juf Miranda Waijer komt zijn taken overnemen.
Juf Elvira Scholtens is dan het aanspreekpunt wanneer de directeur , Marga Lamain, niet
aanwezig is.
We wensen beide meesters een voorspoedig herstel toe!
*De nieuwe mensen zullen in een aparte nieuwsbrief zich aan u voorstellen.
Gymlessen
Alle kinderen hebben op de dinsdag gym. ( meester Danny en juf Diana Landman verzorgen de
lessen voor groep 3 t/m 8)
’s Morgens hebben de groepen 1 t/m 4 gym ( groep 1 en 2 moet opgehaald worden uit het
gymlokaal- juf Wemke neemt de overblijvers mee naar school)
De groepen 5/6 en 7/8 hebben om en om gym op de ochtend en de middag.
Dit i.v.m. de gymlessen van meester Danny op de dinsdagochtend.
Zo kunnen alle groepen mee profiteren van het nieuwe gymaanbod in het kader van het project
“Gezonde, sportieve school”.
Dinsdag 30 augustus a.s. heeft groep 5/6 ’s morgens en groep 7/8 ’s middags gym.
(’s middag geeft juf Diana Landman de gymlessen)
Daarnaast worden er gymlessen gegeven op woensdag- en donderdagochtend voor groep 1 en
2 en op donderdagochtend voor groep 3 en 4.
Dus:
Dinsdag- alle groepen gym
( groep 1 en 2 van juf Wemke , groep 3 t/m 8 van meester Danny of juf Diana)
Woensdag- gymles voor groep 1 en 2 gegeven door juf Wemke
Donderdagochtend-gymles voor groep 1 t/m 4 gegeven door eigen leerkracht
Informatieavonden
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we aan het begin van het schooljaar
informatieavonden voor alle groepen. Tijdens deze avond, die door de leerkracht van uw kind
georganiseerd wordt, kunt u kennismaken met de leerkracht en informatie verwachten die
specifiek geldt voor de desbetreffende groep en dus uw kind. Onderwerpen die aan de orde
kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
“Wat wordt er verwacht van mijn kleuter, moet hij zelf z’n jas al aan kunnen doen?” “Hoe leert
mijn kind lezen?” “Wat kan ik doen om mijn kind te ondersteunen?” “Hoe leren ze op school de
tafels aan en wat kan ik doen om mijn kind te helpen?”
“Krijgen mijn kinderen ook huiswerk mee en hoe kunnen wij ons kind daarmee begeleiden?”
“Mijn kind gaat straks naar het voortgezet onderwijs wat kan ik dit jaar nog allemaal
verwachten?”
Het gaat dus om praktische zaken en onderwerpen die bij ouders kunnen leven.
Tevens is er aandacht voor activiteiten waar de hele school dit jaar extra aandacht aan gaat
besteden. En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.
We hopen dat alle ouders aanwezig kunnen zijn.

Wanneer:
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september

Hoe laat:
19.00 u. 20.15 u. 19.00 u. 20.15 u. -

20.00 u.
21.15 u.
20.00 u.
21.15 u.

Groep(en):
3 en 4
7/8
1/2
5/6

Overblijven
Wanneer uw kind dient over te blijven, of gebruik wil maken van de BSO, wilt u dit dan op de
aanmeldlijst zetten die bij kleuteringang op het prikbord hangt? Dit geldt voor alle kinderen uit
groep 1 t/m 4.
Wanneer uw kind structureel op een bepaalde dag overblijft kunt u dit op de actualisatielijst
aangeven.

Belangrijke data en andere zaken
26 sept.: informatieavond groep 3/4 en 7/8
27 sept.: informatieavond groep 1/2 en 5/6
8 sept.: oud papier
5 okt.: start kinderboekenweek

Oproep hulpouders
Naast de vacatures voor de ouderraad kunnen
we nog steeds hulp van ouders , tijdens
verschillende activiteiten, goed gebruiken.
Hiervoor wordt binnenkort een lijst aan de
kinderen mee gegeven waarop u zich aan kunt
melden.
Bij voorbaat dank voor uw inzet!

