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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 8e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Veel leesplezier gewenst.
Team obs Tasveld.
Mededelingen

Schoolfotograaf
Op dinsdag 22 maart a.s. komt de schoolfotograaf, dhr. John Vos, de hele dag bij ons
op school.
Ouders, die ook kinderen die niet (meer) bij ons op school zitten, samen met hun
broertje of zusje op de foto willen hebben, kunnen vanaf 12.00 uur tot 15.15 uur
binnen komen lopen.
Denkt u aan kleurige kleding?
N.B. Op deze dag is er geen gym!
Schoolreizen

De schoolreizen zijn gepland voor dit schooljaar.
Groep 1 t/m 6 gaan dinsdag 28 juni met de bus naar de dierentuin in Emmen.
De kosten hiervoor bedragen € 25,00 .
Groep 7 en 8 gaan 20 t/m 22 juni op kamp naar Alinghoek (Drouwen)
De kosten hiervoor bedragen € 75,00.
U wordt verzocht om het schoolreisgeld voor 2 mei te voldoen op rekeningnummer:
NL32ABNA 0591809400 onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Mocht u het prettiger vinden om het schoolreisgeld in gedeelten te voldoen, dan is dit
ook geen probleem, neem dan even contact op met Marga Lamain.
Thuis werken met Bloon
Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen weer thuis werken met Bloon.
(extra spellingsoefeningen)
Ze kunnen als volgt inloggen; voornaamkind ( in kleine letters) daarna tv
Wachtwoord tasveld
Succes ermee allemaal!
Belangrijke data en andere zaken
27 febr. t/m 6 maart: voorjaarsvakantie
14 maart: Gastles “Week van het geld” groep 7,8
17 maart: oud papier
22 maart : schoolfotograaf
21 t/m 23 maart: rapportgesprekken groep 1 t/m 7
24 maart: Kuikentocht groep 1 t/m 4 (’s ochtends)
Vossenjacht groep 5 t/m 8 ( ’s middags)
24 maart: schoolzwemwedstrijden groep 7/8( ’s ochtends)
25 t/m 28 maart : Paasweekend
6 april: schoolvoetbal
7 april: theoretisch verkeersexamen groep 7
9 april : scholierenloop

Fijne vakantie allemaal!

