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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
We zijn weer volop aan het werk met z’n allen. De meeste kinderen zitten inmiddels weer een
beetje in het slaap- en schoolritme, want het is altijd wel weer even wennen.
Voor de ouders waar ik nog geen kennis mee heb gemaakt wil ik me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Marga Lamain en sinds 1augustus ben ik op de obs Tasveld en de obs Jan Ligthart
Delfzijl werkzaam als directeur.
Deze eerste weken heb ik veel nieuwe gezichten gezien en indrukken opgedaan.
Het was en is ook voor mij een hele drukke start maar ook een hele fijne.
Op de maandag en donderdag ben ik op de Tasveld aanwezig.
Op de andere dagen is meester Pim Wildeman ( intern begeleider en waarnemend directeur) het
aanspreekpunt.
Ook onze collega meester Piet Bentem start dit jaar voor het eerst op onze school.
Hij is werkzaam in de groepen 3 t/m 6 op maandag t/m woensdag.
We gaan met z’n allen voor een goed, leerzaam schooljaar en een prettige samenwerking.
Ik hoop u gauw een keer te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Tasveld,
Marga Lamain
Mededelingen
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 14 september
Dinsdag 15 september

Hoe laat:
19.00 u. - 19.45 u.
20.00 u. - 21.00 u.
19.00 u. - 19.45 u.
19.45 u. – 20.30 u.
20.30u. - 21.15 u.

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

Zakelijke ouderavond
We zijn alweer druk aan het plannen en organiseren van bepaalde activiteiten waaronder ook
de jaarvergadering op 14 oktober 2015. We hebben dit jaar twee vacatures . Lijkt het u leuk om
deel te nemen aan de ouderraad of wilt u meer informatie over wat de ouderraad precies doet,
vraag dan eens een or-lid of een van de teamleden. De uitnodiging voor de vergadering inclusief
een aanmeldformulier kunt u begin oktober van ons verwachten.
Overblijven
Wanneer uw kind dient over te blijven 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
14 sept.: informatieavond groep 1/2 en 7/8
15 sept.: informatieavond groep 3 t/m 6
8 sept.: OR-vergadering
17 sept.: oud papier
7 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 een lijst aan de kinderen mee
gegeven waarop u zich aan kunt melden.
Bij voorbaat dank voor uw inzet!

