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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de 3e nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017.
Met vriendelijke groet,
Team Tasveld.
Mededelingen
Start ateliermiddagen ( obs Jan Ligthart en obs Tasveld)
Maandag 24 oktober a.s. gaan we van start met de gezamenlijke ateliermiddagen.
Alle kleuters ( ongeveer 52) gaan aan de slag op de obs Jan Ligthart. Daar gaan ze in gemengde
groepen van ongeveer 18 kleuters aan de slag met dans ,muziek en creatieve werkvormen.
Op maandagmiddag 24 en 31 oktober en 7 en 14 november lopen de kleuters om 13.15 uur
van de Tasveld naar de obs Jan Ligthart en om 15.00 uur weer terug zodat ze om 15.15 uur
gewoon op hun eigen school afgehaald kunnen worden.
Deze middagen worden begeleid door de eigen leerkrachten, stagiaires en ouders.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan deels op de obs Jan Ligthart en deels op de Tasveld
aan het werk met hun eigen activiteit .
Inmiddels zijn alle kinderen van groep 3 t/m 8 ingedeeld in groepjes van ongeveer 15 kinderen
verdeeld over verschillende activiteiten.
Ook deze leerlingen gaan ( wanneer hun gekozen activiteit op de andere school is) onder
begeleiding naar hun werkplek en zijn om 15.15 uur weer terug op hun eigen school.
Alle ouders die mee gaan helpen zijn inmiddels op de hoogte gebracht en zijn klaar voor deze
inspirerende, gemeenschappelijke ateliermiddagen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is in volle gang.
Er wordt extra aandacht besteed aan nieuwe
bekroonde boeken .

en

Er komen oma’s en opa’s op school om iets te vertellen over vroeger en ook wordt er extra
voorgelezen.
Komende vrijdag 14 oktober a.s. bent u van harte welkom van 11.30 uur tot 12.00 uur om te
komen kijken in de klassen wat er zoal gedaan is tijdens de Kinderboekenweek.

Van de Ouderraad
Actie; Speculaaspoppen en -taartjesverkoop
Hallo allemaal! Zijn jullie er weer klaar voor??? De OR gaat ook dit jaar weer de sinterklaasactie
doen. Uiteraard hebben we jullie hulp daarbij hard nodig (en die van jullie ouders).
Op 13 oktober a.s. krijgen jullie een lijst mee waarop je de bestellingen van heerlijk
Sinterklaaslekkers kan noteren. Je hebt dan de hele herfstvakantie om te verkopen.
Op maandag 24 en dinsdag 25 oktober van 8.15 tot 8.30 uur , van 11.45 tot 12.00 en van 13.00
tot 13.15 kan je de envelop met geld inleveren.
Dit jaar gaan we sparen voor het 50 jarig jubileum van de Tasveld ( september 2017), zodat we
die dag een groot feest kunnen organiseren met leuke activiteiten. Dus zet hem op!
We rekenen op jullie!
Agnes Krause en Niezina Boers (OR leden)
De producten worden uitgeleverd in de 2e helft van november. U ontvangt nog
een e-mail met de exacte datum.
Actie schoenmaatje
Na de herfstvakantie willen we mee gaan doen met de actie schoenmaatje.
Alle kinderen krijgen een folder mee waar duidelijk in beschreven staat wat deze actie inhoudt.

Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag vragen wij u om mee te werken aan Schoenmaatjes. Een actie van Edukans, waarbij
kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed
voor leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, Moldavië, Ghana en Irak.
Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter de doos ( die de kinderen meekrijgen vanuit school)
vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen.
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen na
de herfstvakantie mee naar huis krijgen. We vragen iedere deelnemer van Schoenmaatjes 6
euro voor de verzendkosten van de schoenendoos. Hiervoor kan het machtigingsformulier in
de folder ingevuld worden. Als u het e-mailadres op het machtigingsformulier invult, laat
Edukans weten in welk land de schoenendoos is uitgedeeld.
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn? Graag
ontvangen wij de gevulde schoenendoos met het machtigingsformulier uiterlijk 23 november
voor 10.00 uur weer terug.
De dozen worden op zaterdag 26 november naar het inzamelpunt gebracht.
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!
Team en OR o.b.s. Tasveld
Wist u dat…………
Gymclinics
Meester Danny geeft weer een aantal extra gymlessen voor alle kinderen op :
Donderdag 27 oktober, 24 november en 22 december.
Dus op deze donderdagen ook de gymkleren mee!

Belang van lezen
Kinderen die meer lezen, scoren hoger.
Vrij lezen is een eenvoudige en effectieve manier om het plezier in lezen te stimuleren. We doen
dit onder andere door in de schoolbibliotheek diverse soorten boeken aan te bieden. In de
klassen zijn bijvoorbeeld ook wel strips en tijdschriften. Veel lezen zorgt ervoor dat kinderen
vooruit gaan in hun woordenschat, leesvaardigheid, tekstbegrip en spellingsvaardigheid.
Tevens wordt ook de algemene kennis van de wereld uitgebreid.
U als ouder kunt ook helpen. U kunt bijvoorbeeld helpen om een boek uit te kiezen en door
interesse te tonen in het gelezen boek. Ook het praten over boeken stimuleert het lezen.
Ieder kind kan gratis lid worden van de bibliotheek, dus de leesmogelijkheden zijn eindeloos.
We raden iedere ouder aan, om dit voor zijn/haar kind te regelen. De kinderen kunnen hier
enorm veel plezier van hebben.
Herinnering schoolfonds
Denkt u aan de schoolfondsgelden voor het schooljaar 2016-2017? De ouderbijdrage bedraagt
€ 26,50 per schooljaar per leerling en wordt beheerd door de ouderraad. De ouderbijdrage
komt geheel ten goede aan uw eigen kind. Hier worden bijvoorbeeld diverse zaken voor de
decembermaand van bekostigd, extra sportactiviteiten, de traktaties tijdens Pasen etc.
Graag overmaken op onderstaand rekeningnummer.
NL45RABO0187687552
t.n.v. Stichting vrienden van het openbaar onderwijs Delfzijl West
o.v.v. naam en groep van uw kind.
Bij voorbaat dank!
Belangrijke data en andere zaken
11 oktober: jaarvergadering o.b.s. Tasveld en ouderraadvergadering
13 oktober: Start verkoop speculaaspoppen en –taartjes
Oud papier
14 oktober: afsluiting Kinderboekenweek
15 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
24 oktober: Start atelier
2 november: Onderwijsdag Marenland - alle leerlingen vrij
8 november: or-vergadering
21 en 22 november : rapportgesprekken gr. 1 t/m 7
November : gesprekken groep 8 ( juiste datum volgt)
28 november: VO-avond in de Molenberg -voor de ouders van groep 8- nadere info volgt
Oproep
Welke ouders willen juf Wemke ( groep 1,2), juf Elvira (groep 3) en meester Piet(groep 4)
helpen om na de herfstvakantie de lampionnen in elkaar te zetten? Neemt u even contact op
met de school (615211) of met een van de juffen of de meester ? Bij voorbaat dank!

