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Nieuwsbrief
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19 september 2016

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 2e nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017
Met vriendelijke groet,
Team obs Tasveld,
Mededelingen
Infoavonden
Heeft u onderstaande data inmiddels genoteerd?
Wanneer:
Hoe laat:
Maandag 26 september
19.00 u. - 20.00 u.
20.15 u. - 21.15 u.
Dinsdag 27 september
19.00 u. - 20.00 u.
20.15 u. - 21.15 u.

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

Wij rekenen op uw komst!
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid staat al jarenlang hoog in het vaandel.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het veilig naar en van school kunnen gaan van onze
leerlingen en jullie kinderen.
De groene strepen zijn bedoeld om aan te geven waar dus niet geparkeerd moet worden.
Wanneer we met elkaar hier zorg voor dragen, dus ook mensen vriendelijk verzoeken elders te
parkeren, zijn we al een eind op weg.
Denk eraan ook hier geldt; Goed voorbeeld doet goed volgen!
Bij voorbaat dank voor een ieders medewerking!
Herinnering schoolfonds
Denkt u aan de schoolfondsgelden voor het schooljaar 2016-2017? De ouderbijdrage bedraagt
€ 26,50 per schooljaar per leerling en wordt beheerd door de ouderraad. De ouderbijdrage
komt geheel ten goede aan uw eigen kind. Hier worden bijvoorbeeld diverse zaken voor de
decembermaand van bekostigd, extra sportactiviteiten, de traktaties tijdens Pasen etc.
Graag overmaken op onderstaand rekeningnummer.
NL45RABO0187687552
t.n.v. Stichting vrienden van het openbaar onderwijs Delfzijl West
o.v.v. naam en groep van uw kind.
Bij voorbaat dank!

Ouderhulplijst en oud papier
De ouderhulplijst waarop u aan kunt geven bij welke activiteiten u wilt helpen krijgen de
kinderen deze week mee naar huis. Ook een oproep voor hulp bij het oud papier ophalen zit
daarbij. Wij hopen weer op veel hulp van alle ouders/verzorgers!
Zakelijke ouderavond
We zijn alweer druk aan het plannen en organiseren van bepaalde activiteiten waaronder ook
de jaarvergadering op woensdag 11 oktober a.s.
De uitnodiging voor de vergadering ontvangt u binnenkort.
Wij rekenen op uw komst!
Kinderboekenweek 2016
Zoals u wellicht weet begint op woensdag 5 oktober a.s. de Kinderboekenweek met het thema
“ Voor altijd jong”. We starten op maandag 3 oktober met een voorstelling in ons gymlokaal,
verzorgd door mensen van het IVAK. De afsluiting is op vrijdag 14 oktober a.s.
I.v.m. voorstellingen ( in ’t Rek)op dinsdagmorgen 6 okt. zijn er deze ochtend geen gymlessen!
Actie
Hallo allemaal! Zijn jullie er weer klaar voor??? De OR gaat ook dit jaar weer de sinterklaasactie
doen. Uiteraard hebben we jullie hulp daarbij hard nodig (en die van jullie ouders).
Op 13 oktober a.s. krijgen jullie een lijst mee waarop je de bestellingen van heerlijk
Sinterklaaslekkers kan noteren. Je hebt dan de hele herfstvakantie om te verkopen. Na de
vakantie kan je op afgesproken tijden de envelop met geld inleveren. (Tijden horen jullie nog)!
Dit jaar gaan we sparen voor het 50 jarig jubileum van de Tasveld ( september 2017), zodat we
die dag een groot feest kunnen organiseren met leuke activiteiten. Dus zet hem op!
We rekenen op jullie!
Agnes Krause en Niezina Boers (OR leden)
Jantje Beton
De kinderen van groep 8 doen momenteel goed hun best om hun loten voor de
Jantje Beton actie te verkopen voor het goede doel.

Wist u dat…………………

………… er na de herfstvakantie weer gezamenlijke atelierlessen ( Jan Ligthart-Tasveld) gaan
plaatsvinden? We zijn veel extra handen nodig en kunnen creatieve ideeën goed gebruiken.
De lessen vinden plaats op de maandagmiddag en bestaan uit drie blokken van elk 4 lessen.
Een deel van de leerlingen ( waaronder alle leerlingen van groep 1 en 2) zal op deze middag
gaan werken op de obs Jan Ligthart.

Uit de klassen
Groep 1/2
We zijn alweer en paar weken aan de slag. Het was even wennen maar het gaat nu al goed. We
zijn weer gewend om naar school te gaan.
In de klassen hebben we, de eerste weken, gepraat en gewerkt over de vakantie. ( wat was die al
weer snel voorbij) Er staat een heuse tent met een kampvuurtje in de klas. We moeten dus wel
voorzichtig zijn.
Met techniek zijn we bezig met spiegelen; hoe krijgen we een heel gezicht, meerdere bloemen te
zien in de spiegel??? Het gaat ons lukken!!
We gaan ook werken met het kinderboekenthema: “Voor altijd jong”.
Welke opa en/of oma wil iets vertellen, laten zien , in deze week, wat hij of zij goed kan???
( voorlezen, pannenkoeken bakken, vertellen over zijn / haar werk, knutselen, wandelen, noem
maar op ) We willen dan ook stambomen maken dus graag foto’s naar school meegeven.

We hebben de letters; s, z en ui al geleerd hierna leren we de letters; ij, i, r, v/f/t ( voor de goede
uitspraak en het handgebaar; kijk in de klas, bij de lettermuur) en we leren dus isoleren van
klanken.
We gaan praten over lopen en fietsen in het verkeer, we gaan verzamelen en verdubbelen van
verschillende voorwerpen en dat noemen ze rekenen.
OPROEPJE;
Wilt u uw kind op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen kleding en schoeisel aandoen
zonder veel knoopjes, veters en riempjes ( i.v.m. de gymlessen) ?
Gevraagd;
Speelgoedboeken ( handig voor in de sinterklaasperiode), grote kranten en knopen.
Alvast bedankt, Wemke.

Groep 3

Allereerst alle ouders bedankt voor de lekkere en leuke cadeautjes aan het eind van het
schooljaar. Fijn zo’n positieve afsluiting.
Nu weer een nieuw schooljaar met alleen groep 3, best spannend voor sommige leerlingen. We
zijn nu bijna 3 weken verder en de leerlingen weten nu hoe het gaat in de klas. Wat zijn de
regels en afspraken en hoe moet ik mijn werk doen en waarom. Wij kiezen voor een leuke en
veilige groep, een kwinkwijze klas.
De leerlingen mogen hun veilig en vlot boekje mee naar huis en kunnen dan oefenen met de
woorden en zinnen. Zo kunnen ze laten horen wat ze al kunnen en weet u wat ze moeten
kunnen. Graag wel iedere dag weer mee naar school, want ook hier oefenen we met het
boekje. Verder krijgt u voor iedere kern een ouderbrief zodat u op de hoogte bent wat er per
kern behandeld wordt. Sorry, de brief van kern 1 heb ik te snel meegestuurd en er is niets in
veranderd. Ik zal dit op de informatie avond van 26 september verder toelichten.

Tijdens deze avond krijgt u te horen wat u kind de hele dag doet en hoe u het beste u kind kunt
ondersteunen en helpen met het leren lezen. Belangrijk dus om te komen.
Over de gymtijden bestaat nog wat onduidelijkheid, we gymmen op dinsdag, woensdag en
donderdagochtend.

Groep 4
De kop is er weer af.
Dit jaar zijn de groepen 3 en 4 gesplitst en zitten de kinderen van groep 4 in het voormalige
overblijflokaal. In de zomervakantie zijn we druk bezig geweest om alle ‘overbodige’ attributen,
die in het lokaal lagen, een ander plekje te geven, zodat er ruimte genoeg is voor de 21
leerlingen. Ook is er een computerhoek gerealiseerd.
De eerste weken is er veel tijd besteed aan het leren noteren in schriftjes. In groep 3
wordt/werd er voornamelijk in werkboeken gewerkt, zodat het best nog even wennen is om in
schriften te werken. Dit gaat de kinderen gelukkig al heel goed af.
De komende weken krijgen de kinderen op dinsdag gymnastiekles van meester Danny, die op
een vernieuwende manier deze lessen verzorgt. Ook introduceert meester Danny pleinspelen.
Vanaf maandag 12 september loopt meester Emiel stage in onze groep. Op maandag en dinsdag
zal hij steeds aanwezig zijn en een aantal lessen verzorgen.
Op maandag 26 september bent u van harte welkom op de jaarlijkse informatieavond.
We gaar ervoor om er een leuk en leerzaam schooljaar van te maken!

Groep 5/6
Het nieuwe schooljaar 2016/2017 is begonnen.
De eerste week zijn we voornamelijk met herhaling en opstarten bezig geweest. Maar daarna
was het al gauw duidelijk dat we in een aardig tempo moeten werken. Ook was het voor groep 5
natuurlijk even wennen aan twee andere juffen. Op de maandag en dinsdag zal de komende tijd
meester Jeffrey bij ons stage lopen. De informatieavond voor groep 5 / 6 zal plaatsvinden op 27
– 09. Hier zullen we vertellen over de gang van zaken in groep 5 / 6 en over de verschillende
vakken. Ook zal het huiswerk voor zowel groep 5 als voor groep 6 van Geobas (aardrijkskunde),
Geobas (topografie) en Natuniek aan bod komen.
Verder willen we aangegeven dat het lezen thuis en het oefenen en herhalen van de tafels ook in
groep 5 en 6 érg belangrijk blijft.
We hopen jullie allen te zien op de informatieavond. 
Voor wat betreft het oefenen van de spellingswoordjes thuis met Bloon, hier wordt nog aan
gewerkt.
Met handvaardigheid zijn we bezig geweest met het knutselen van zonnebloemen, hierop willen
we een foto van de gezichten van de kinderen plakken. We zullen deze gaan gebruiken als
verjaardagskalender. Mocht u kind nog geen foto mee hebben genomen, zou u dit dan zo gauw
mogelijk mee willen geven? U mag ook een foto mailen, deze print ik dan wel uit.
We gaan er weer een leerzaam maar ook gezellig schooljaar van maken.

Groep 7/8
Het nieuwe schooljaar is ook voor de oudste leerlingen begonnen. Echter zijn de eerste weken
iets anders verlopen dan gepland. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de komende
afwezigheid van meester John en mijn vervanging.
De eerste week heeft meester John het schooljaar opgestart door onder andere uitleg te geven
aan de leerlingen van groep 7 over de specifieke afspraken, de manier van werken, etc. in groep
7/8. Inmiddels heb ik de dagelijkse gang van zaken overgenomen van meester John en zijn de
eerste blokken van Rekenen, Taal en Spelling al bijna weer voltooid.
Groep 7 gaat de komende tijd leren hoe een agenda te gebruiken. Deze zijn met enige vertraging
(bij de drukker) inmiddels geleverd en uitgedeeld. Elke week heeft een weeknummer. Je schrijft
je huiswerk op voor de dag dat je het moet inleveren. Maar het belangrijkste is wel dat je moet
leren plannen! Het huiswerk wordt van vrijdag tot vrijdag gegeven. Het is maakwerk, maar ook
wel leerwerk. Laat je dit tot de laatste dag over, dan gaat het vaak mis!
Voor het vak Rekenen is er ook de weektaak. Iedere leerling krijgt per week een aantal
opdrachten te maken en deze opdrachten worden in moeilijkheidsgraad en hoeveelheid
afgestemd op de individuele leerling. Vaak kan deze weektaak naast het reguliere werk in de
klas worden gemaakt. De sommen in de weektaak sluiten vaak aan bij de stof die eerder
behandeld is in de instructielessen.
Op maandag 26 september bent u van harte uitgenodigd voor de informatieavond voor groep
7/8, zodat we (opnieuw) kennis kunnen maken.
Meester Dennis
Belangrijke data en andere zaken
26 sept.: informatieavond groep 3/4 en 7/8
27 sept.: informatieavond groep 1/2 en 5/6
3 oktober: Voorstelling Kinderboekenweek
5 oktober: start Kinderboekenweek
11 oktober: zakelijke ouderavond
13 oktober: oud papier
14 oktober: afsluiting Kinderboekenweek
15 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
24 oktober: Start atelier

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

