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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Dit is de laatste nieuwsbrief voor het Tasveld dit schooljaar.
Voor mij een heel leerzaam en enerverend schooljaar.
Kennis gemaakt met veel nieuwe mensen, ouders en leerkrachten, die allemaal hetzelfde doel
voor ogen hebben.
Met elkaar werken aan een fijne school voor alle kinderen!
Maar natuurlijk ook veel leuke, verschillende kinderen leren kennen die ik nu eindelijk, bijna
allemaal, bij naam ken.
Over een paar weken gaan we allemaal lekker van onze vakantie genieten en aan het eind ( nu
ook al wel enigszins)) ons weer voorbereiden op een nieuw schooljaar waarin waarschijnlijk
grote ontwikkelingen gaan plaatsvinden.
Ik wens iedereen, ook namens het team Tasveld, een fijne vakantie en hoop iedereen
uitgerust weer op school te zien op maandag 29 augustus!
Met vriendelijke groet,
Marga Lamain
Mededelingen
Vakantierooster 2016-2017 Marenland
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Vrijdag 5 mei
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

17-10-2016
26-12-2016
20-02-2017
14-04-2017
24-04-2017
05-05-2017
25-05-2017
05-06-2017
24-07-2017

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

21-10-2016
06-01-2017
24-02-2017
17-04-2017
28-04-2017

t/m 26-05-2017
t/m 07-06-2017
t/m 01-09-2017

Ook staat op woensdag 2 november een onderwijsdag ingepland voor het team.
Op deze dag zijn de leerlingen vrij.
Andere evt. margedagen worden na de vakantie bekend gemaakt.
Inzage citoscores
Inmiddels hebben alle kinderen ook de eindcitotoetsen gedaan.
Mochten de resultaten aanleiding geven om nog eens met de betreffende leerkracht te praten
dan krijgt u daar een uitnodiging voor.
Wilt u toch graag weten wat de resultaten waren en krijgt u geen uitnodiging dan bestaat de
mogelijkheid om even bij de betreffende leerkracht langs te lopen om hiernaar te vragen.
In principe geldt dus; geen bericht goed bericht!
Website
Onze geheel vernieuwde website is al weer een aantal weken in de lucht.
Hierop kunt u o.a. de nieuwsbrieven vinden maar ook de foto’s van de laatste activiteiten
We hebben al een paar honderd bezoekers gehad inmiddels.

Groepsindeling 2016-2017
Het is altijd moeilijk om voor alle groepen weer voldoende aandacht te vinden en de juiste
mensen op de juiste plaats in te zetten.
Wij denken dat voor het volgend schooljaar dit de beste verdeling is.
De groepsindeling ziet er als volgt uit:
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2

Juf Wemke

Juf Wemke

Juf Wemke

Juf Wemke

Juf Wemke

3

Juf Wemke
Juf Elvira

Juf Wemke
Juf Elvira

Juf Elvira

Juf Elvira

Juf Elvira

Juf Elvira

Juf Elvira

4

Meester Piet

Meester Piet

Meester Piet

Meester Piet

Meester Piet

5/6

Meester Piet
Juf Miranda

Meester Piet
Juf Kirsten

Juf Kirsten

Meester Piet
Juf Kirsten

Juf Kirsten

7/8

Juf Miranda
Meester John

Juf Kirsten
Meester John

Meester John

Juf Kirsten
Meester John

Juf Kirsten
Meester John

Meester John

MeesterJohn

Meester John

Juf Elvira

Juf Elvira

*De groepen 1 en 2 worden na de middentoetsen ( in februari) gesplitst.
Groep 2 komt bij groep 3 onder deskundige leiding van juf Elvira en zij wordt daarin bijgestaan
door een LIO student ( 4e jaars PABO student)
Ook juf Wemke krijgt gelijk na de zomervakantie een LIO student onder haar hoede zodat ook
deze grote groep kleuters al de nodige extra inzet krijgt.
Juf Miranda Waijer komt op de maandag groep 5/6 les geven. Zij heeft al vaker op onze school
ingevallen en is voor velen al een bekend gezicht. Ook gaat zij meester Pim vervangen ( i.v.m.
ziekenhuisopname) de eerste weken na de vakantie.
Juf Diana Landman-Deen komt op dinsdagmiddag een aantal gymlessen verzorgen.
Ook gaat onze school meedraaien in het project “Gezonde, sportieve school”.
Dat betekent een aantal extra gymlessen van meester Danny.
Op de dinsdag hebben alle groepen daarom gym. Wanneer de andere gym lessen worden
gegeven kunt u in de schoolgids lezen die u na de vakantie ontvangt.
Vrijwilligers
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen schooljaar.
Zonder uw hulp zouden we niet de dingen kunnen doen die we nu allemaal (extra) doen.
Bedankt allemaal!
Belangrijke data en andere zaken
12 juli: spelletjeskermis
13 juli: afscheidsmusical gr. 8
14 juli: oud papier
14 juli : laatste schooldag

Vakantie 15 juli t/m 28 augustus!

