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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de 10e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Met daarin ook nieuws uit de groepen en natuurlijk weer belangrijke data en andere
zaken.
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Tasveld
Mededelingen
Schoolreizen (herinnering)
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.

Koningsspelen
( zie ook eerder verzonden infobrief)
Op vrijdag 22 april a.s. worden weer de Koningsspelen gehouden.
Deze houden we samen met de o.b.s. Jan Ligthart.
Op deze Koningsspelen kunnen de kinderen weer deelnemen aan verschillende ,
sportieve activiteiten. Dit alles gaat echter niet zonder de hulp van veel ouders.
Ook zoeken we ouders die ons met het vervoer kunnen helpen van en naar bepaalde
activiteiten. Dus daarom de vraag:
Wie kan ons helpen om deze Koningsspelen weer tot een geslaagde, sportieve dag te maken?
Neemt u a.u.b. contact op met meester Jeroen Doornbos ( hij coördineert de Koningsspelen)
om u op te geven voor de begeleiding en evt. vervoer van de kinderen.
Het liefst via de mail; jeroendoornbos@marenland.org
Bij voorbaat dank voor uw sportieve medewerking aan deze gezellige, gezamenlijke
Koningsspelen!
Laatste gruitenlevering
In de week van 18 t/m 22 april is de laatste fruitlevering i.v.m. het Gruiten.
Dit betekent dat alle kinderen ( ouders) dus na de meivakantie weer zelf voor een gezonde
pauzehap moeten zorgen.
We hopen dat iedereen op dezelfde gezonde voet doorgaat!

Uit de groepen
Groep 1 en 2
We hebben druk gewerkt de afgelopen periode. De verhuizing van eend was niet echt of wel????
Hij ging namelijk na een rondreis weer op zijn oude plek liggen maar dan wel andersom en dat
was natuurlijk wel anders. We hebben vaak de hele poppenhoek verhuisd en dat is best wel
veel werk hoor, alles inpakken en op de andere plek alles weer uitpakken en daarna moesten
we van juf ook nog eens een keer weer alles op de oude plek zetten. We weten nu dat verhuizen
veel werk is en veel tijd kost.
Nu gaan we werken, leren en spelen over de lente. Kunnen we die zelf oproepen of niet? De
eerste lentewandeling hebben we al gehad. Er was van alles al te zien in de tuinen rondom de
school
Ook zijn we bezig om onze eigen moestuintjes te laten groeien en dat doen ze. Deze week gaan
we de meeste plantjes verpotten. ( ze staan pas een week maar doordat er elke dag tegen hen
gepraat wordt groeien ze erg goed) Spannend hoor!Krijgen we nu onze eigen wortels, bietjes en

tomaten ? We zullen wel zien.
We gaan rekenen over de beestenboel, een reisje en tuinieren, de techniekdoos spiegelen gaan
we afronden en dan gaan we bezig met de magneten, we leren woorden tellen in een zin en
rijmen. De letters o/oo, ei/ie gaan we oefenen en natuurlijk doen we mee aan de koningspelen
en maken we iets voor moederdag.
Kortom we gaan er weer voor.
Groep 3 en 4
Donderdag voor Pasen zijn we naar de bibliotheek geweest. Tet Luursema las voor uit het boek
“Gezocht Koen Konijn, Boekenboef”. Daarna zijn de leerlingen in groepjes leuke spelletjes gaan
doen. De spelletjes die de kinderen gedaan hebben waren
 Woorden meppen, op een poster stonden verschillende woorden. Twee kinderen
kregen een vliegenmepper en moesten zo snel mogelijk op het juiste woord meppen als
het werd genoemd
 Drawnimal (ipad). Drawnimal is een app waarmee kinderen om de ipad heen tekenen.
De grappige animaties helpen de kinderen om het alfabet te leren in verschillende talen.
 Woordpuzzel, de kinderen maakten een puzzel. De oplossing was een zin.
 Zoek een informatieboek, de kinderen kregen een pictogram en moesten op zoek naar
een boek met hetzelfde plaatje.
 Eerste leesboekjes, de kinderen kregen bij de leesboekjes verschillende opdrachten.
 Speurtocht, de kinderen moesten in de bibliotheek op zoek naar zes plaatjes. Bij ieder
plaatje lag een opdracht.
 Spiegelpuzzel, de kinderen moesten met behulp van een spiegel de titels van boeken
lezen.
 Lekker lezen (ipad), met deze app gingen de kinderen een spel doen met beginnend
leren lezen en schrijven.
De kinderen vonden het een leuk bezoek en aan het eind mochten de kinderen die hun pasje
mee hadden nog een mooi boek uitkiezen. Tijdens het stil lezen op school zaten ze ook heerlijk
hierin te lezen. Alle hulp papa’s en mama’s, bedankt!
Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren.

’s Middags hadden we nog de vossenjacht. Ook die was erg geslaagd en de kinderen vonden het
weer leuk om te doen. Het woord was dit jaar moeilijk te puzzelen, maar toch waren er groepjes
die eruit kwamen.
Groep 5 en 6
De paasdagen zijn weer achter de rug, hopelijk heeft iedereen ervan genoten. Op school hebben
we donderdagmiddag 24 maart een vossenjacht gehouden.
Dit keer was de opzet iets anders, de kinderen moesten ook bij een aantal kraampjes langs waar
ze iets te drinken of iets lekkers kregen, maar waar ze ook een letter kregen. Ook was het neut’n
schait’n een onderdeel. Met het neut’n schait’n konden de kinderen een bronzen, zilveren of
gouden walnootmedaille winnen. En ook de groep die als eerste het (lastige) woord gepuzzeld
had, won een prijsje. Het woord was: krokusbolletje.
In de klas zijn we bezig met de alledaagse vakken. We zijn begonnen met de spreekbeurten, we
hebben al een aantal leuke spreekbeurten gezien. 
We hopen dat u thuis weer flink aan het oefenen geslagen bent met uw kind voor wat betreft de
tafels. Zoals in de brief die de kinderen een paar weken geleden hebben meegekregen, al
aangegeven werd, zijn bij heel veel kinderen de tafels nog niet geautomatiseerd. Voor het
maken van de steeds groter wordende keer en deelsommen, is dit wel een must.
Deze week zullen de kinderen ook huiswerk meekrijgen voor topografie, een weekje later dan
ik heb aangegeven in de rapportgesprekken, maar dit i.v.m. goede vrijdag.
Verder ben ik nog op zoek naar 2 ouders die ons willen helpen op vrijdagochtend 15 april. Deze
ochtend komt Marieke Keuken bij ons, zij zal met de kinderen portretten gaan maken van
groente. Wanneer je wilt helpen laat het me dan even weten. Alvast bedankt! 

Groep 7 en 8
Het oefenen van de musical is van start gegaan! Scène 1 begint al lekker te lopen, evenals het
eerste lied. Een goed begin is het halve werk, zeggen we dan maar.
April is ook altijd een echte sportmaand. In het veldvoetbaltoernooi zijn we vertegenwoordigd
door een jongensteam (jammer genoeg niet voldoende opgave bij de meisjes). Ook wordt onze
school steeds beter in atletiek. We zullen het zien op zaterdag 9 april. Weer een week later gaat
groep 7 en 8 meedoen aan de finales schoolzwemmen.
Volgende week wordt het toch wel spannend voor groep 7. Het theoretisch Verkeersexamen
staat gepland voor donderdag 7 april. Ik weet dat meester Jeroen veel geoefend heeft op borden
en allerlei verkeerssituaties. Het zal vast wel goed komen.

Toch ook nog even over de Centrale Eindtoets groep 8. De kinderen zijn drie ochtenden bezig
met in totaal 4 Rekenonderdelen en 5 Taalonderdelen. Bij Taal moet u ook denken aan Spelling,
Begrijpend- en Studerend Lezen. Laat ze er in ieder geval rustig en serieus mee bezig gaan.
Als laatste wil ik graag aandacht voor het volgende:
Zoals u wel weet gaan we op schoolreis op 20, 21 en 22 juni. In de voorafgaande jaren verzorgde familie Schildt het vervoer fietsen en bagage. In het schoolreisprogramma van dit jaar
hebben we de fietsen niet nodig. De bagage van de kinderen en de boodschappen moeten natuurlijk wel mee (en terug). Een bestelbus hebben we hiervoor wel nodig. Is er misschien een
van de ouders die daarvoor zou kunnen zorgen? We zouden het heel fijn vinden. Laat het mij
dan telefonisch of via de mail weten.

Belangrijke data en andere zaken
6 april : schoolvoetbal groep 7/8
7 april: theoretisch verkeersexamen groep 7
7 april: gymclinic voor alle kinderen door meester Danny (gymkleren mee dus!)
12 april: or-vergadering
16 april: scholierenloop
19 april: laatste gruitenlevering
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
10 mei: Streetwise- verkeersproject voor alle groepen
12 mei: Estafetteloop
16 en 17 mei : Alle kinderen vrij i.v.m. Pinksteren

