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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 9e nieuwsbrief met veel belangrijke data .
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Tasveld
Mededelingen
Parkeren voor de school
Regelmatig wijzen ouders de school op het feit dat er auto’s geparkeerd staan langs de groene
lijnen. Die groene lijnen zijn er, in overleg met de gemeente, gekomen om gevaarlijke
verkeerssituaties te voorkomen en te zorgen dat de kinderen met goed zicht kunnen
oversteken.
Natuurlijk is het in het belang van ons allemaal dat er niets vervelends met de kinderen gebeurt,
maar we lopen er tegenaan dat ouders, opa’s en oma’s etc. zich gewoon niet houden aan de
slogan:

Parkeren in het groen niet doen!

Wanneer mensen wel worden aangesproken zijn de reacties niet altijd even vriendelijk en
positief. Dit is niet prettig. Het is immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal!
Beste Ouders, wilt u geen auto’s meer bij de groene lijnen voor de school zetten! Blijf
elkaar er ook op aanspreken, want dit alles is een stuk veiliger, ook voor uw eigen
kind(eren).
We rekenen op ieders medewerking!

Gastles “Week van het Geld”
Vandaag 14 maart heeft groep 7/8 een gastles gekregen in
het kader van “De week van het Geld”. De gastles is gegeven

door een medewerker van Bos Financial Services..
De vraag wordt gesteld waar je aan denkt bij het woord
geld? “Ruilmiddel” en “zakgeld” worden genoemd. Bijna alle
kinderen krijgen wel zakgeld, het bedrag verschilt en ook
wat er met het zakgeld gedaan mag worden (wel of geen verjaardagscadeautjes zelf kopen).:
Hoeveel zakgeld krijg je, waar spaar je voor, hoeveel kost het, hoeveel heb je al gespaard en
hoeveel moet je nog sparen?
Lenen en schulden zijn moeilijke onderwerpen. Kinderen lenen wel eens boeken, games of
knikkers aan elkaar, soms ook geld. Er zijn 2 vuistregels aan bod gekomen: “Spreek altijd af
wanneer en hoe je gaat terugbetalen.” en “Houd je aan die afspraak!”. De leerlingen hebben
ervaren dat het niet alleen leerzaam is, maar ook heel leuk kan zijn om met geld te leren
omgaan.
Kom je er later zelf niet uit, dan zijn er ook instanties zoals bijvoorbeeld Bos Financial Services
(www.bosfinancialservices.nl) die je kunnen helpen je financiën op orde te krijgen en te
houden!

Rapportgesprekken
Op maandag 21 , dinsdag 22 en woensdag 23 maart worden er weer
rapportgesprekken gehouden.
U wordt uitgenodigd, middels de mail, om de vorderingen van uw kind op school te
komen bespreken.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 22 maart komt de schoolfotograaf, dhr. John Vos. ( zie eerdere info)

Het is de bedoeling dat de foto’s voor moederdag in uw bezit zijn.
Schoolzwemwedstrijden
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben op donderdagochtend 24 maart voorwedstrijden
in het zwembad “Dubbelslag”. De 2 snelste jongens en meisjes gaan door naar de finale.
Scholierenloop
Op zaterdag 16 april a.s. doen we weer mee aan de scholierenloop.
Deze sportieve activiteit wordt gehouden op het Sportpark Centrum te Delfzijl en is voor alle
leerlingen van de basisschool.
Nadere info plus het inschrijvingsformulier wordt u per mail toegestuurd.
We hopen weer op een groot aantal deelnemers!
Van de Paascommissie
Paasviering
We vieren dit jaar Pasen op school d.m.v.:
* een “Kuikentocht” die gehouden wordt op donderdagochtend
24 maart voor de groepen 1 en 2.
Hierbij doen we vele spelletjes, waaronder ook het neut’n
schait’n, en natuurlijk is er wat te eten en te drinken.
* en een “Vossenjacht” die gehouden wordt op
donderdagmiddag 24 maart voor de groepen 3 t/m 8.
Belangrijke data en andere zaken
17 maart: oud papier
21, 22 en 23 maart: rapportgesprekken groep 1 t/m 7
22 maart: Schoolfotograaf
24 maart: voorwedstrijden zwemmen groep 7,8
24 maart: kuikentocht (groep 1 en 2, ‘s ochtends), vossenjacht (groep 3 t/m 8, ’s middags)
25 t/m 28 maart: paasvakantie
7 april: theoretisch verkeersexamen groep 7
6 of 13 april : schoolvoetbal groep 7/8
12 april: or-vergadering
16 april: scholierenloop ( in de vorige nieuwsbrief stond per abuis een verkeerde datum)
19 t/m 21 april: centrale eindtoets groep 8
21 april: oud papier
22 april: Koningsspelen, (’s ochtends ontbijt op school + sportdag); iedereen om 12.00 u vrij
23 april t/m 8 mei: Meivakantie

