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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 7e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Veel leesplezier gewenst.
Team obs Tasveld.

Extra hulp buiten de groep
Vanaf 2 februari tot de zomervakantie halen juf Cindy en juf Esther , beide studenten van de
Pedagogische Academie Basisonderwijs, op dinsdagochtenden een aantal leerlingen uit de
klassen om ze wat extra begeleiding te geven (bijv. met tellen, tafels, schrijfoefeningen enz.).
Beide hebben het eerste half jaar al stage gelopen bij meester John en meester Piet.
Welke leerlingen het meest voor deze begeleiding in aanmerking komen wordt in overleg met
het schoolteam besloten.
Mochten er vragen en /of opmerkingen zijn dan horen wij het graag.
Afsluiting atelier
Maandagmiddag 22 februari is alweer de laatste ateliermiddag van dit schooljaar.
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 weer op veel bezoekers!
Overblijven
Na 12 ½ stopt mevrouw Patricia Stoppels met het overblijven op onze school.
Zij heeft het altijd met veel plezier gedaan maar het wordt nu tijd om het stokje over te
dragen.
Bedankt Patricia , voor je jarenlange inzet!
Mevrouw Angela Schuringa is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.
We wensen mevrouw Angela Schuringa veel succes met haar nieuwe uitdaging!
Fruitlevering
In de week van 16 februari wordt er geen fruit door de leverancier geleverd. Alle
fruitleveringen liggen 14 dagen stil in verband met de voorjaarsvakantie. Deze vakantie wordt
in Nederland in 2 verschillende periodes gehouden.

Uit de groepen

Groep 1 en 2.
De toetsen zijn door de meeste kinderen gemaakt en we hebben ook alweer enkele weken over
kikker gewerkt dus nu gaan we werken, praten en spelen over het verhaal; de wereld door.
Eend wil wel eens wat anders zien dan zijn sloot.
Hij gaat verhuizen. Dat betekent veel passen en meten op zijn nieuwe plek.
Maar of het een goed plekje is… ?
We gaan deze periode ook praten, werken en spelen over de seizoenen, dagen van de week,
maanden en water. We maken rekenen opdrachten met een patatje met, we gaan spiegelen en
we leren de letters o en oo.
Ook gaan we rijmzinnen afmaken, zeggen wat wel en niet rijmt, woordstukjes klappen, letters
herkennen, kleuren leren, meetkundige basisvormen leren, construeren van objecten, vliegers
vouwen maar vooral lekker spelen.

Groep 3 en 4
Deze week hebben we de toetsen afgerond en gaan we weer verder met ons normale
programma. Afgelopen week heeft meester Danny van het huis van de sport weer een gymclinic
gegeven. Deze stond in het teken van de winter. Ze moesten middels een estafette een leerling
aankleden als sneeuwpop, sneeuwballen gooien, wintermemory en bevroren tikkertje spelen.
De kinderen genoten zichtbaar van de spelletjes. Ze konden zich de ijzel en sneeuw ook nog
goed herinneren. Gelukkig is de laatste sneeuw in het weekend gevallen en konden ze er extra
van genieten. Als raamversiering hebben ze leuke pinguïns gemaakt en tijdens de ateliermiddag
zijn er mooie sneeuwpoppenhoofden bijgekomen.

Groep 5 en 6
Schoolschaatsen:
Op dinsdag 12 januari j.l. zijn de groepen 5 en 6 van obs Tasveld en obs Jan Ligthart gezamenlijk
naar Kardinge geweest.
We begonnen met een schaatscursus in de ijshockeyhal en daarna hebben de kinderen hun
schaatstalenten tentoongesteld op de 400 meter baan.

We kijken dan ook terug op
een hele geslaagde dag, die
zeker voor herhaling vatbaar
is.

Even een impressie van het schaatsen.
Naast een aantal leuke sportieve activiteiten, hebben we inmiddels ook de CITO-toetsen weer
achter de rug. De kinderen hebben de toetsen rekenen, spelling, begrijpen lezen, woordenschat
en de DMT toets gehad. We hebben nu het gewone programma weer opgepakt, afgelopen
vrijdag hebben de kinderen een toets van Natuniek gehad. Vooral bij de topografietoetsen merk
je dat de kinderen hier over het algemeen goed mee oefenen thuis, fijn!
Ook hoop ik dat jullie thuis het lezen blijven stimuleren. In de klas lezen we veel en ik lees ook
regelmatig voor. Je merkt dat kinderen dit heel leuk vinden, zelfs kinderen uit groep 5 en 6. En
het lezen is natuurlijk niet alleen leuk, het vergroot ook de woordenschat en is belangrijk voor
eigenlijk alle vakken op school.

Groep 7 en 8.
De Citoweken zitten er weer op. Rekenen, Begrijpend Lezen, DMT woorden lezen en Spelling
kwamen aan de orde. Mijn indruk is in ieder geval dat de leerlingen een goede concentratie
hadden. Heel belangrijk voor dit werk. In februari gaan we nog eens kijken naar de Cito Spelling
Werkwoorden.
We zijn in de atelierlessen op de maandagmiddag al weer flink gevorderd met de filmanimatie.
In de eerste les hebben we You Tube filmpjes bekeken. Hier zagen hoe een filmanimatie tot
stand komt. In het kort: Elke beweging van een ‘poppetje’ moet stapje voor stapje
gefotografeerd worden. Het zijn dus heel kleine stapjes die het figuurtje moet maken. Zo krijg je
bij de opname een ‘vloeiende’ beweging van bv. het lopen. Daarna gingen de leerlingen in
groepjes aan het werk. Ga je het maken van klei of lego of beide? Verder moet er een achtergrond gemaakt worden (voetbalveld of huiskamer etc.) De eerste scenes zijn door kinderen al
gemaakt. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.
In de klas hebben de kinderen hun favoriete schoen uitgebeeld. Er hangen mooie resultaten aan
de ramen.
In de komende maanden zal het plannen van meer huiswerk in groep 8 ook aan de orde komen.
Het is nu eenmaal zo dat de leerlingen in het 1e jaar VO hier mee te maken krijgen.
*Alvast om te noteren; Op 31 mei gaat groep 7 en 8 een excursie maken naar Akzo.

Belangrijke data en andere zaken
8 febr.: 13.30 u. voorstelling gr. 1,2 NVD
op de Jan Ligthart
9 febr.: or-vergadering
18 febr.: oud papier
22 febr.: afsluiting ateliermiddag
22 en 23 februari: VO- gesprekken gr. 8
27 febr. t/m 6 maart: voorjaarsvakantie

