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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 2e nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016
Met vriendelijke groet,
Namens het team obs Tasveld,
Marga Lamain
Mededelingen
Infoavonden
We hebben de infoavonden weer allemaal gehad. Iedere leerkracht heeft verteld wat er dit jaar
voor uw kind belangrijk is.
De opkomst bij de verschillende groepen was wisselend. We hebben gesproken over de
klassenafspraken, de manier van werken bij de verschillende vakken, maar ook over wat u als
ouder kunt doen om uw kind te ondersteunen.
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.
Laten we met elkaar zorgen dat regels en afspraken omtrent het parkeren ook nageleefd
worden.
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 2015-2016? 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!

Van de Ouderraad
Zakelijke ouderavond
We zijn alweer druk aan het plannen en organiseren van bepaalde activiteiten waaronder ook
de jaarvergadering op woensdag 14 oktober a.s.
De uitnodiging voor de vergadering heeft u inmiddels ontvangen. Wij rekenen op uw komst!
Kinderboekenweek 2015
Zoals u wellicht weet begint op 7 oktober de Kinderboekenweek met het thema “Raar maar
waar”. Op school wordt hier natuurlijk ook aandacht aan geschonken en we beginnen op
maandag 5 oktober met een voorstelling in ons gymlokaal, verzorgd door mensen van het IVAK.
De voorstelling heet “De wondere wereld” en staat in het teken van natuur, wetenschap en
techniek. De boekenweek wordt op vrijdag 16 oktober a.s. afgesloten.
De ouders/verzorgers zijn dan welkom op school van 11.30 tot 12.00 uur om te komen kijken
in de klassen wat er zoal gedaan is tijdens de kinderboekenweek.
I.v.m. voorstellingen ( in ’t Rek)op dinsdagmorgen 6 okt. zijn er deze ochtend geen gymlessen!
Actie
Ook dit jaar wordt er weer een actie gehouden. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.
Kinderpostzegels
De kinderen van groep 8 doen momenteel weer goed hun best om veel kinderpostzegels te
verkopen voor het goede doel.

Wist u dat…………………

………… er na de herfstvakantie gezamenlijke atelierlessen ( Jan Ligthart-Tasveld) in het kader
van talentontwikkeling gaan plaatsvinden? We kunnen nog steeds extra handen en creatieve
ideeën gebruiken.
De lessen vinden plaats op de maandagmiddag en bestaan uit twee blokken van elk 8 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.
De ateliermiddagen zullen tot aan de voorjaarsvakantie duren.

Even voorstellen!
Mijn naam is Cindy Kalicharan, ik ben 25 jaar en woon in Groningen. Het
komende half jaar loop ik elke maandag en dinsdag stage in groep 7 en 8
bij meester John. Ik ben een derdejaars Pabo student aan de
Hanzehogeschool in Groningen. Ik heb gekozen voor deze opleiding,
omdat ik de leerlingen wil helpen bij het ontwikkelen van hun eigen
toekomst. Ik vind mijzelf als toekomstige leerkracht: overzichtelijk,
oplossingsgericht en positief.

\

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)
We zijn nu bezig te praten, te werken, te zingen, te
spelen en zelfs te gymmen; over dieren. Dieren in het
bos, in het oerwoud, in de lucht, in de zee en ……noem
maar op.
Met techniek zijn we nu nog met de waterkist bezig;
we hebben zelf bellenblaassop gemaakt en hele grote
reuze bellen buiten gemaakt
( sopje van; water,
afwasmiddel, suiker en plaksel)
De muziekkistkist volgt hierna. Hoe en waarmee kun
je zelf muziek maken? We zijn benieuwd, wat gaan we
ontdekken?
Ook gaan we bezig met het kinderboekenthema; raar
maar waar. Toveren?, trucjes leren? We zien het
misschien al tijdens de voorstelling van het IVAK, spannend hoor.
We leren; de letters m, n en k. ( voor de goede uitspraak en het handgebaar; kijk in de klas, bij
de lettermuur), herkennen van beginklanken en het maken van korte woorden.
Verzoekje;
Wilt u uw kind op de dinsdagmiddag, woensdag- en donderdagmorgen kleding en schoeisel
aandoen zonder veel knoopjes, veters en riempjes?
Gevraagd;
Speelgoedboeken
Alvast bedankt, Wemke.
Groep 3/4

Een nieuw schooljaar, best spannend voor sommige leerlingen. We zijn nu alweer 5 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. In groep 3 moeten enkele leerlingen al 5 minuten na
aanvang van school naar het toilet. Graag U kind thuis nog even laten plassen voor hij/zij naar
school gaat.
Groep 3 heeft kern 1 al afgesloten met een toets (lettertoets en hoeveel woordjes ze kunnen
lezen in 1 minuut). Afgelopen woensdag was de toets van kern 2 en zijn we begonnen met kern
3. De ouderbrief krijgt u via de mail. De leerlingen mogen hun veilig en vlot boekje mee naar
huis en kunnen dan oefenen met de woordjes. Graag wel iedere dag weer mee naar school,
want ook hier oefenen we met de woordjes. Ook is er een koppeling via mail verstuurd,
zodat de kinderen thuis kunnen werken met het computerprogramma van veilig leren lezen. Als
dit niet zo is wil u dat dan aan mij melden, dan proberen we het op te lossen.
Groep 4 heeft al een taal-, spelling- en rekentoets gehad. Ook hier starten we met nieuwe
blokken. Ook zijn we begonnen met de tafel van 0, 1 en 10. De leerlingen krijgen allemaal een
tafelposter mee naar huis, zodat ze goed kunnen oefenen thuis. In groep 4 komen de tafels 1
t/m 6 en 10 aan de orde. Met spelling kunnen de leerlingen thuis nog oefenen met bloon. Omdat

we met een nieuwe methode werken voor spelling worden de nieuwe woorden er nog ingezet.
Maandag 5 oktober is een voorstelling van het IVAK “raar maar waar”. Tevens het thema van de
kinderboekenboekenweek. Met dit thema gaan we tot de herfstvakantie aan het werk.
Verder wil ik de ouders nog bedanken die aanwezig waren op de informatieavond. Fijn om te
zien dat zoveel ouders het leuk vinden om te horen wat hun kind de hele dag doet.
Groep 5/6
Het nieuwe schooljaar 2015/2016 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 een andere juf en aan een meester. Dit schooljaar zijn we begonnen
met een nieuwe taal en spellingmethode. Op de informatieavond heb ik hier al het één en ander
over verteld. Ook heb ik het gehad over het huiswerk voor zowel groep 5 als voor groep 6 van
Geobas, topografie en Natuniek. De eerste toets Geobas was afgelopen maandag 28-09. De
eerste toets Natuniek zal vrijdag 09-10 ziin.
De kinderen krijgen hier deze vrijdag het huiswerk voor mee.
Verder heb ik aangegeven dat het lezen thuis en het oefenen en herhalen van de tafels ook in
groep 5 en 6 belangrijk blijft.
Voor wat betreft het oefenen van de spellingswoordjes met Bloon, hier wordt nog aan gewerkt,
de nieuwe woordjes van Spelling op Maat worden er zo spoedig mogelijk ingezet.
Met handvaardigheid zijn we bezig geweest met het knutselen van jungledieren, deze zullen het
hele jaar in de klas blijven hangen, om de klas op te leuken en eigen te maken.
De komende tijd zullen we aandacht besteden aan de Kinderboekenweek met als thema RAAR
MAAR WAAR. 
Groep 7/8
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Wat zeg ik: We zijn alweer 6 weken bezig!
Groep 7 heeft geleerd een agenda te gebruiken. 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 mis!
Verder heb je nog je werkstuk. Dit is plannen voor langere termijn. Ik denk dat het m.b.v. de
werkstukwijzer wel zal lukken. Je ziet zo stukje voor stukje wat de werkzaamheden zijn. Groep
7 en 8 moet het werkstuk in week 47 (16 t/m 20 november) inleveren, maar liever wat eerder.
In ieder geval t/m februari zullen ALO studenten de gymlessen in de bovenbouw gaan
verzorgen. Ik denk dat het prima zal gaan!
Juf Cindy (3e jaars student) is op de maandag en dinsdag in groep 7 en 8 en gaat natuurlijk de
nodige lessen geven. In de komende weken zullen het o.a. lessen zijn in het kader van de
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar overigens RAAR MAAR WAAR.
Direct na de herfstvakantie ga ik met de leerlingen van groep 8 praten over het Voortgezet
Onderwijs. Dit doen we middels het blad Kiezen na de Basisschool. Na de herfstvakantie volgen
de uitnodigingen voor de gesprekken VO met ouders. Deze staan gepland in week 45 (2 t/m 6
november).
Belangrijke data en andere zaken
5 okt. : voorstelling KBW
7 okt. : start Kinderboekenweek
14 okt. : zakelijke ouderavond
15 okt. : gymclinic voor alle kinderen

15 okt. : oud papier
16 okt. : afsluiting KBW
17 t/m 25 okt.: herfstvakantie
2 t/m 6 nov. : gesprekken groep 8

