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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Mededelingen
ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 10 mei a.s. naar onze school te
komen.
N.B. Op deze ochtend is de straat aan de voorzijde van de school gedeeltelijk afgesloten !
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de
school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals
electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours
wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.


Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.



Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.



Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.



Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en
bekijk het filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige ochtend van
maken!!

GGD
Onderzoek wervelkolomklachten bij kinderen
Computers, tablets en smartphones zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in het dagelijks
leven van kinderen. Het gebruik van deze apparaten brengt alleen wel gezondheidsrisico’s met
zich mee. In het nieuws werd recent gesproken over de ‘tabletnek’. Wist u dat 40% van de 8 tot
18 jarigen met nek- en rugklachten kampt? Er wordt gesuggereerd dat tablets en smartphones
hiervan de oorzaak zijn…
Wij zijn Nathalie Faber en Dagmar Hoen en zijn
vierdejaars HBO Verpleegkunde studenten aan
de Hanzehogeschool in Groningen en doen
voor de GGD Groningen onderzoek naar rug-,
nek- en schouderklachten bij kinderen in de
gemeenten Delfzijl, Appingedam en
Loppersum. Uit landelijk onderzoek blijkt dat
het aantal kinderen met deze klachten toe lijkt
te nemen. Ouders melden zich steeds vaker
met hun kind bij de huisarts of
fysiotherapeut.
Om duidelijk te krijgen hoe groot het probleem is bij kinderen op basisscholen in de regio
worden er vragenlijsten uitgedeeld in de groepen 5 tot en met 8. Met de uitkomsten van het
onderzoek wil de GGD preventieve maatregelen ontwikkelen t.b.v. kinderen met
wervelkolomklachten. Zodat klachten vroegtijdig onderkent worden en erger voorkomen kan
worden.
Maandag 9 mei zijn wij op school aanwezig om aan de kinderen een envelop met de vragenlijst
uit te delen. In deze envelop zit ook een formulier om toestemming te geven tot deelname aan
het onderzoek. Graag willen wij, in het belang van de kinderen, alle ouders oproepen om deel te
nemen aan het onderzoek en de vragenlijsten samen met uw kind in te vullen.
Alvast bedankt en hopelijk tot ziens!
Groeten, Nathalie Faber en Dagmar Hoen
Scholierenloop
24 deelnemers van de o.b.s. Tasveld deden mee aan de scholierenloop die afgelopen zaterdag
weer werd georganiseerd door atletiekvereniging “Fivelstreek”.
We hadden geluk met het weer en alle kinderen hebben weer erg hun best gedaan.
Onze school is uiteindelijk als zesde geëindigd!
Nascholing leerkrachten o.b.s. Tasveld en o.b.s. Jan Ligthart
Tijdens de nascholing IKC ( integraal kindcentrum) hebben juf Annet Bohler ( JL), juf Elvira
Scholtens , juf Wemke Bosma en juf Marga Lamain een heleboel inspirerende ideeën opgedaan
voor de toekomst.

Hoe die toekomst er precies uit zal zien staat nog niet definitief vast. Volgens de laatste
ontwikkelingen zijn er plannen om de drie openbare scholen ’t Zigt, Tasveld en Jan Ligthart
onder een dak te brengen op de locatie aan de Jachtlaan. Wanneer hier nieuwe besluiten over
worden genomen wordt u hierover geïnformeerd.
Koningsspelen
Zoals u in eerdere info hebt kunnen lezen komen de kleuters weer terug op de obs Tasveld.
Alle andere kinderen kunnen worden gehaald op de obs Jan Ligthart. Ook zullen er een aantal
leerkrachten met een groep kinderen weer terug lopen naar school. De kleuters blijven bij juf
Wemke tot ze opgehaald worden ( u kunt dus met een gerust hart eerst de oudere kinderen
halen en daarna uw kleuter) .
Typles- mogelijkheden volgend schooljaar
Het is de bedoeling dat leerlingen( vanaf 10 jaar ) van de o.b.s. Tasveld, volgend schooljaar,
( vanaf sept./okt.) weer typlessen kunnen volgen. De typlessen worden gegeven op de o.b.s.
Tasveld gedurende ongeveer 20 weken. Voor de zomervakantie ontvangt u hier nadere
informatie over en het is de bedoeling dat u uw kind ook nog voor aanvang van het nieuwe
schooljaar aan kunt melden.
Honden niet op het plein
Hierbij verzoeken we ouders/grootouders die, samen met hun viervoeter, bij school staan te
wachten, om dit aan de overkant van de weg te doen. Een aantal kinderen vindt het soms best
eng om langs de honden te moeten lopen.
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Fluor stopt
Na de meivakantie ( iets eerder dan gepland i.v.m. aanschaf nieuwe voorraden fluor) stoppen
we met fluor spoelen. Inzichten omtrent het nut van fluor spoelen zijn dusdanig gewijzigd dat
het ons heeft doen besluiten om hier mee te stoppen. Bij deze willen we de ouders die steeds
hebben geholpen bij het fluorspoelen hartelijk bedanken voor hun inzet!
Nieuwe biebmoeders/vaders gevraagd ( opa’s en/of oma’s kan natuurlijk ook)
Op vier dagen per week ( ma. t/m do.) zijn er biebouders/grootouders actief in de school. Zij
zorgen ervoor dat uw kind gericht een nieuw boek kan uitzoeken en zijn/haar verhaal letterlijk
kwijt kan. Heel belangrijk allemaal! Helaas stopt met ingang van het nieuwe schooljaar mevr.
Yvonne Korhorn , na 10 jaar, met deze werkzaamheden. Daarom vragen we bij deze, nieuwe
mensen die mee willen helpen in de schoolbibliotheek! Natuurlijk kunt u ook eerst eens een
keertje meelopen om te kijken of het wat voor u is en wat er van u verwacht wordt. De dag van
inzet is in overleg natuurlijk!
Maandag- 13.15 u.-13.45 u., Dinsdag 13.15 u.-13.45 u., Woensdag 11.50 u.-12.20 u. en
Donderdag- 11.20 u.-11.50 u.
We hopen op veel nieuwe biebmedewerkers!

Belangrijke data en andere zaken
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 (deze dag geen gymlessen)
16 en 17 mei : Alle kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
19 mei: oud papier
23 mei: verkeer groep 7,8 “Dode hoek” ( nadere info volgt)
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief nog vragen hebben bel, mail of kom gerust even langs!
Want………….. communiceren is halen en brengen!

Fijne vakantie allemaal!

