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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. Zeker in deze laatste
weken van het jaar komen nog veel ouders meehelpen bij alle feestelijkheden, dit wordt door
ons zeer gewaardeerd. Bedankt!
We wensen iedereen hele fijne feestdagen, een gezellige kerstvakantie en tot 4 januari!
Het team
Mededelingen
Sinterklaas
Vrijdag is het zover. Sinterklaas komt dan bij ons op school. Van 10.30 u tot 12.00 u.
U bent van harte welkom om bij de ontvangst van Sinterklaas aanwezig te zijn.
( groep 1 t/m 4 heeft een brief van Sint gekregen en groep 5 t/m 8 viert hun eigen Sintfeest met
surprises)
Voedselbank decemberactie
Via deze weg willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan aan de
sinterklaasdecemberactie van de Voedselbank.
Schoolgruiten
Ook het Gruiten loopt prima. Alle ouders die hier actief over meedenken en dus zorgen dat er op
deze dagen alleen een gezonde pauzehap wordt gegeten willen we bij deze graag bedanken
voor de medewerking.
Alleen wanneer we samen (school en ouders) met de kinderen hier goede afspraken over
maken komt zo’n actie tot zijn recht!
Ballenvanger
De ballenvanger staat inmiddels op het schoolplein en is een groot succes.
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedoen met de actie!
De kinderen zijn er erg blij mee.
Afsluiting atelier
Maandagmiddag 14 december is alweer de laatste ateliermiddag van het eerste blok.
Alle kinderen ouders en leerkrachten die hieraan mee hebben gedaan willen u graag vertellen
en/of laten zien wat ze zoal gedaan/gemaakt hebben.
U bent daarom van harte welkom vanaf 14.15 u. tot 14.45 u. om eens een kijkje te nemen op de
locatie waar uw kind hard aan de slag geweest is tijdens deze middagen.
U kunt dan de kunstwerken bewonderen, proeven, meedoen enz.
De kinderen gaan vervolgens terug naar hun eigen locatie en gaan van daaruit om 15.15 u naar
huis. We hopen op veel bezoekers!
Website obs Tasveld.
Wij zijn erg blij u te kunnen meedelen dat de website weer in de lucht is!
Alle onderdelen zijn nog niet uitgebreid beschikbaar maar hier wordt door meester Jeroen hard
aan gewerkt.
Kijk dus eens op www.obstasveld.nl !

Van de Medezeggenschapsraad
Hierbij het jaarverslag van het schooljaar 2014-2015 van de MR

Jaarverslag MR
O.b.s. Tasveld

2014/2015.

Het doel van de Medezeggenschapsraad ( M.R.) is om de belangen van de school, in de
ruimste zin des woord, te dienen. Zij kan hiertoe in overleg treden met het bestuur en andere
instanties.
De M.R. werkt volgens een reglement dat is goedgekeurd door het bestuur. Het reglement is een
uitvloeisel van de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
De MR van OBS Het Tasveld bestaat uit 4 leden, te weten 2 personeelsleden en 2 ouders. De MR
werkt volgens een reglement.
Start van het schooljaar heeft Barbara Mulder na vele jaren zitting genomen te hebben in de MR
afscheid als MR lid. Haar beide kinderen zitten nu op het voortgezet onderwijs.
Wij hebben afscheid genomen van Barbara en willen haar nogmaals bedanken voor haar jarenlange
inzet als lid/voorzitter/secretaris van de MR van OBS Tasveld.
Vanaf december 2014 heeft Dick Bouwman zitting genomen in de MR. Daarmee is de MR weer
voltallig.
De samenstelling was als volgt:
Team: Jeroen Doornbos (voorzitter) , Elvira Scholtens.
Ouders: Janine Smit (secretaris), Dick Bouwman
De volgende punten zijn (meerdere malen) ter sprake gekomen:
1. Gebouw /schoolomgeving/veiligheid
We hebben besloten dit punt van de agenda af te halen. Het gebouw en de schoolomgeving zijn
opgeknapt. De veiligheidscontrole van het gebouw en de omgeving wordt vanuit de stichting door
een extern bedrijf uitgevoerd. Aandachtpunten zijn door de directie aangepakt.
Er zijn onderzoeken geweest naar de aardbevingsbestendigheid van de school. Dit proces loopt nog
en zal door de MR gevolgd worden.
2. Strategisch beleidsplan
Marenland gaat een nieuw strategisch beleidsplan voor de toekomst schrijven. Hier mag de MR in
meedenken en praten. Jeroen is namens de Tasveld naar deze bijeenkomst geweest.
Het strategisch beleidsplan die hieruit voort is gekomen, hebben we besproken in de MR.
3. GMR
Zaken die in de GMR worden besproken worden middels verslagen naar de scholen verstuurd en
bekend gemaakt aan de “School-MR-en”. GMR is een vast agendapunt op onze vergadering.
4. Schoolformatieplan
De formatie en de groepsindeling komen in de tweede helft van het schooljaar altijd aan bod. De
verdeling van de leerkrachten over de klassen is besproken.
Voor het schooljaar 2013-2014 is Sjanet Duut als waarnemend directeur aangesteld. Na de
herfstvakantie van 2014 zal bekend zijn/worden wie de directeur van OBS De Tasveld gaat worden.
De MR heeft het adviesrecht bij de aanstelling van een nieuwe directeur.
Het team leerkrachten is in dezelfde samenstelling het nieuwe schooljaar ingegaan.
5. Schoolgids/jaarinfo 2015/2016, schooljaarverslag 2014-2015, schooljaarplan 2015-2016 en
strategisch beleidsplan
De schoolgids/jaarinfo en het schooljaarverslag zijn in de MR besproken en goedgekeurd. Het

schooljaarplan en het strategisch beleidsplan worden schooljaar 2015-2016 besproken.
7. Benoeming functie directeur OBS Tasveld
Janine heeft namen de MR zitting genomen in de sollicitatiecommissie. Marga Lamain is hieruit
benoemd als nieuwe directeur.
8. Tasveld en Jan Ligthart
In de toekomst zullen Tasveld en Jan Ligthart steeds meer samen gaan doen. De MR-en van de beide
scholen zullen bij elkaar komen om kennis te maken. In het schooljaar 2015-2016 zullen beide
medezeggenschapsraden voor het eerst met elkaar in gesprek gaan.
9. Huishoudelijk reglement
Jaarlijks nemen we het reglement door.
Delfzijl, november 2015
MR OBS Tasveld
Nieuws uit de klassen
Groep 1 en 2.
De spannendste tijd is bijna achter de rug en dan gaan we weer rustig werken over de kerst.
Sint eruit , boom erin.
We gaan spelen, praten en werken over het pietje dat hier wilde blijven maar of hij dat zo leuk
vindt horen we de volgende week.
Na de kerstvakantie gaan we spelen, werken en praten over de winter en wat is een jaar.
We gaan de letters u/uu, g en de h leren.
De techniekkist; het spiegelen gaan we ontdekken en natuurlijk maken we ook nog even de
toets in januari .
We bedanken een ieder die ons heeft geholpen en wensen iedereen een fijne kerstvakantie en
een gezond 2016.
De kleuters en juf Wemke.

Groep 3/4
Fijn om alle ouders weer even gesproken te hebben tijdens de ouderbesprekingen.
De leerlingen zijn in de ban van het komende Sinterklaasfeest. Over een paar nachtjes is het dan
zover. In de klas werken we dan ook met het thema Sinterklaas.
Van de meeste kinderen hoor ik enthousiaste verhalen over de ateliermiddagen.
Met groep 3 zijn we begonnen aan kern 6. In deze kern leren ze de laatste klanken. Het lezen gaat al
heel knap en veel kinderen hebben al een AVI diploma behaald.
In groep 4 zijn we met rekenen begonnen aan het rekenen over het tiental, b.v. 38+5= en 42-8=.
Met taal leren we om zinnen langer te maken door er een tijd en plaats bij te benoemen, bv. Lotte
fietst om acht uur naar school. Ook leren we de woorden omdat en maar te gebruiken.
Vrijdag vieren we Sinterklaas en de week daarna staat al in het teken van de Kerst.

Fijne Sinterklaas voor iedereen.
Groep 5 / 6
De rapporten zijn weer mee en de rapportgesprekken zijn geweest.
Vrijdag gaan we het sinterklaasfeest vieren op school, voor groep 5 gaat dit voor het eerst
anders dan voorgaande jaren. De kinderen hebben lootjes getrokken en helpen sinterklaas een
handje mee. Donderdag 3 december mogen de kinderen hun surprises meenemen naar school.
Het liefst verpakt in bijvoorbeeld een vuilniszak, zodat het ook echt tot vrijdag een verrassing
blijft. Lukt het om de één of andere reden niet om het donderdag mee te nemen dan kan het ook
op vrijdagochtend meegenomen worden. Vrijdagochtend gaan we de cadeautjes uitpakken en
vrijdagmiddag mogen de kinderen (gezelschaps)spelletjes meenemen.
Zodra Sinterklaas het land weer uit is, gaan we gewoon door met de feestelijkheden, want dan
gaan we bezig met het thema Kerst.
Tussen alle gezelligheid door moet er natuurlijk ook nog gewoon gewerkt worden 
Kortom dit is een drukke, leuke en gezellige tijd.

Groep 7 en 8
De ateliermiddagen draaien al weer een tijdje. Met 8 leerlingen zijn we aan het schaken in de
lerarenkamer. Best gezellig!
Het mobiele elektronische bord van juf Wemke staat dan al klaar. We openen dan de
Jeugdschaakpagina op internet. Hier staan stapsgewijs een grote hoeveelheid oefeningen om je
het schaakspel eigen te maken. Zo hebben we de ‘waarde’ van de schaakstukken geleerd. Een
dame telt bv. voor 9 punten, een paard voor 3 etc. Verder veel geoefend in het schaakmat zetten
van je tegenstander en …. wat is ‘gekkenmat’ en ‘herdersmat’. De leerlingen moesten dit daarna
in onderlinge partijtjes laten zien - - wit speelt met koning, dame en twee torens tegen zwart
met alleen maar een koning en twee pionnen. Hoeveel zetten heeft wit nodig om mat te zetten?
Verder geleerd wat een rokade is en waarom dit belangrijk is en het promoveren van een pion.
Als je wat verder bent leer je ook wat een dubbele aanval is. En wat is PAT? Natuurlijk spelen we
ook veel ‘kleine’ partijtjes van 20 minuten. Kortom, het zijn drukke en intensieve middagen!

Kerstviering
Maandag 7 december ontvangt u de nieuwsbrief aangaande de kerstviering.
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016!

Met vriendelijke groet, de kerstcommissie en team OBS Tasveld.
Belangrijke data en andere zaken
4 dec.: Sinterklaas op school!
8 dec.: ouderraadvergadering
14 dec.: afsluiting 1e blok ateliermiddagen
17 dec.: kerstdiner van 16.45 u. – 17.45 u. + gezamenlijke afsluiting op het plein
( alle kinderen gaan deze dag ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij)
17 dec.:De gymclinic gaat deze ochtend ,voor alle kinderen, ook gewoon door.
17 dec.: oud papier
18 dec.: om 12.00 u. begint voor iedereen de kerstvakantie
19 dec. t/m 3 jan.: kerstvakantie
4 januari; Weer naar school!
21 januari: oud papier
9 februari: ouderraadvergadering

