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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de 3e nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016.
Met vriendelijke groet,
Team Tasveld.
Mededelingen
Start ateliermiddagen ( obs jan Ligthart en obs Tasveld)
Maandag 26 oktober a.s. gaan we van start met de gezamenlijke ateliermiddagen in het
kader van talentontwikkeling.
Alle kleuters ( ongeveer 60) gaan aan de slag op de obs Jan Ligthart. Daar gaan ze in gemengde
groepen van ongeveer 20 kleuters aan de slag met dans ,muziek en creatieve werkvormen.
Iedere maandagmiddag ( de 1e periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie)lopen de
kleuters om 13.15 uur van de Tasveld naar de obs Jan Ligthart en om 15.00 uur weer terug
zodat ze om 15.15 uur gewoon op hun eigen school afgehaald kunnen worden.
Deze middagen worden begeleid door de eigen leerkrachten, een juf van het IVAK , stagiaires en
ouders.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan deels op de obs jan Ligthart en deels op de Tasveld
aan het werk met hun eigen gekozen activiteit ( niet altijd kan een 1e keus gehonoreerd
worden).
Inmiddels zijn alle kinderen van groep 3 t/m 8 ingedeeld in groepjes van ongeveer 10 kinderen
verdeeld over verschillende activiteiten.
Deze activiteiten zijn;
Handvaardigheid/textiele werkvormen, theater, taal/poëzie,
boetseren, biologie/nat./buiten, muziek, gezelschapsspelen,
techniek, voetbal,
film/animatie, schaken, koken,
haarbewerking en computer.

Ook deze leerlingen gaan ( wanneer hun gekozen activiteit op de andere school is) onder
begeleiding naar hun werkplek en zijn om 15.15 uur weer terug op hun eigen school.
Alle ouders die mee gaan helpen zijn inmiddels op de hoogte gebracht en zijn klaar voor deze
inspirerende, gemeenschappelijke ateliermiddagen.
We hopen u op maandagmiddag 14 december, te kunnen presenteren wat er allemaal voor
mooie dingen gebeurd zijn. ( hierover later meer)

Van de Ouderraad
Actie; Chocoladeletters- en speculaastaartjesverkoop
Hallo allemaal,
Het is al bijna zover dat Sinterklaas in ons land komt. Dit is natuurlijk
een feest en daar horen dan ook lekkere dingen bij. Wij als
actiecommissie organiseren dan vaak een leuke actie waarbij je
iedereen kan vragen iets van je te kopen. Dit jaar verkopen we
chocoladeletters en speculaastaartjes. Hoe meer hoe beter, want dit jaar
willen we een "ballenvanger" gaan kopen voor op het schoolplein. We
hebben ongeveer 1000 euro nodig, dus kinderen doe je best met de
verkoop ! En papa's en mama's helpen jullie de kinderen een beetje op
weg? Alvast bedankt en tot gauw.
Groetjes, de actiecommissie .
De actie start gelijk na de herfstvakantie. De producten worden uitgeleverd in de 2e helft van
november. U ontvangt nog een e-mail met de exacte datum.
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 tijden Pasen etc.
Het bankrekeningnummer van de ouderraad is;
NL45RABO0187687552
t.n.v. Stichting vrienden van het openbaar onderwijs Delfzijl West
o.v.v. naam en groep van uw kind.
Wist u dat…………
Kinderen die meer lezen, beter zijn in taal? Dit gegeven is onlangs weer bevestigd door een
onderzoek naar het verband tussen lezen en Cito-scores. Kinderen die meer lezen, scoren hoger.
Vrij lezen is een eenvoudige en effectieve manier om het plezier in lezen te stimuleren. We doen
dit onder andere door in de schoolbibliotheek diverse soorten boeken aan te bieden. In de
klassen zijn bijvoorbeeld ook wel strips en tijdschriften. Veel lezen zorgt ervoor dat kinderen
vooruit gaan in hun woordenschat, leesvaardigheid, tekstbegrip en spellingsvaardigheid.
Tevens wordt ook de algemene kennis van de wereld uitgebreid.
U als ouder kunt ook helpen. U kunt bijvoorbeeld helpen om een boek uit te kiezen en door
interesse te tonen in het gelezen boek. Ook het praten over boeken stimuleert het lezen.
Ieder kind kan gratis lid worden van de bibliotheek, dus de leesmogelijkheden zijn eindeloos.
We raden iedere ouder aan, om dit voor zijn/haar kind te regelen. De kinderen kunnen hier
enorm veel plezier van hebben.
Belangrijke data en andere zaken
Week 44 ( 26 t/m 30 oktober): verkoop chocoladeletters en speculaastaartjes
2 t/m 6 november: VO-gesprekken gr. 8
10 nov.: OR-vergadering
23 nov.: VO-avond in de Molenberg voor de ouders van groep 8
23 t/m 25 nov: rapportgesprekken gr. 1 t/m 7
Oproep
Welke ouders willen juf Wemke ( groep 1,2) en juf Elvira (groep 3,4) helpen om na de
herfstvakantie de lampionnen in elkaar te zetten? Neemt u even contact op met de school
(615211) of met een van de juffen? Bij voorbaat dank!

