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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
We wensen u veel leesplezier!
Het team o.b.s. Tasveld.
Mededelingen
Korfbal
Iedereen die wil komen kijken en ons team wil aanmoedigen is natuurlijk van harte welkom.
Heel veel succes, zaterdag!
Komende zaterdag, 23 januari, doen leerlingen uit groep 7 en 8 mee aan het
schoolkorfbaltoernooi dat gehouden wordt in de sporthal van de Noorderbreedte.
In de andere groepen was dit jaar onvoldoende animo om een groep te kunnen formeren.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld om 13.30 uur. De afsluiting en tevens prijsuitreiking zal
tegen 16.30 u. plaatsvinden. De deelnemende kinderen krijgen van school drinken en na afloop
frietjes.
Natuurlijk kunnen ze zelf ook nog
altijd iets extra’s meenemen.
Iedereen die wil komen kijken en
ons team wil aanmoedigen is
natuurlijk van harte welkom.
Heel veel succes, zaterdag!
Voorstelling groep 1 en 2
In het kader van de Nationale
Voorleesdagen gaan groep 1 en 2
de toneelvoorstelling “We hebben er een geitje bij” bekijken.
De Nationale Voorleesdagen zijn van 27 januari t/m 6 februari.
Nadere info volgt.
Voorstelling groep 3,4 en 5
Op dinsdag 9 februari gaan de groepen 3,4 en 5 naar de Molenberg om de voorstelling
”Zeehelden” te gaan zien.
Omdat de voorstelling om 13.30 uur begint willen we graag om 13.00 uur vertrekken vanaf
school. Dus op deze dag graag alle kinderen van groep 3 t/m 5 om 13.00 uur aanwezig op
school!
Van de Ouderraad
Hulp gevraagd bij het ophalen van het oud papier

Al jaren wordt het oud papier in de wijk opgehaald door vrijwilligers van het OBS Tasveld.
Afgelopen schooljaar is er €1444 euro verdiend, Geld wat wij als OR niet kunnen missen,
omdat bepaalde activiteiten dan geen doorgang meer kunnen vinden..

Voor het ophalen van het papier hebben we iedere keer 2 tot 3 mensen nodig die met de auto
van Virol door de wijk gaan en zorgen dat het papier in de auto komt. Meestal zijn we zo’n
anderhalf uur bezig en starten we om 18.00 uur vanaf school. We lopen er tegen aan dat we
te weinig hulpouders hebben en dat nu steeds dezelfde ouders meehelpen. Het streven is dat
deze ouders maar 1 a 2 keer per jaar hoeven lopen.
Dus vele handen maken licht werk!!!
De komende ophaaldata zijn: 21-1,18-2, 17-3, 21-4, 19-5,16-6 en 14-7.
A.s. donderdag 21 januari gaan we weer het oud papier ophalen. We zijn eigenlijk nog 1
persoon nodig voor deze avond.

Wie wil ons helpen? Opgeven kan via school of via
bbolhuis@home.nl

Groep 1-2
Gevraagd; knopen, kurken, vrolijk behang, dunne groene stof.
Bij voorbaat dank!
Samenwerking obs Jan Ligthart

De berichten over een nieuwe school, hoe en met wie, laten op zich wachten.
Dat we samen, en misschien nog wel met meer partners, in een gebouw komen is een feit.
Echter, wanneer dit gaat gebeuren, hoe en met wie blijft nog onzeker.
Als er nieuws over te melden is hoort u dit van ons.
Ondertussen gaan we steeds meer dingen samen doen zoals;
De ateliermiddagen ( zeer geslaagd tot nu toe), de gezamenlijke teamvergaderingen en ook de
MR heeft plannen om samen te vergaderen.
Ook activiteiten zoals onlangs het schaatsen in Kardinge en de Koningsspelen die nog
volgen worden gezamenlijk georganiseerd en ondernomen.

Belangrijke data en andere zaken
21 jan.: oud papier
23 jan.: Schoolkorfbaltoernooi gr. 7 en 8
25 jan.: meester Jan, onze conciërge, jarig
9 febr.: voorstelling gr. 3,4 en 5
9 febr.: ouderraadvergadering
18 febr.: oud papier
27 febr. t/m 6 maart: voorjaarsvakantie

Open dagen voortgezet onderwijs in de regio
20 jan.; AOC-terra Winsum
26 jan.: Eemsdeltacollege, Sikkel 3 (vmbo)
27 jan.: Dollardcollege Woldendorp
28 jan.: Eemsdeltacollege, Pastorielaan 11, (havo,
vwo)
28 jan.: Eemsdeltacollege, Eelwerd,,
(praktijkonderwijs)

