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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de 4e nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017
Met vriendelijke groet,
Team obs Tasveld.
Mededelingen
Actie schoenmaatje
Alle kinderen hebben een folder mee gekregen waar duidelijk in beschreven staat wat deze
actie inhoudt.

We hopen dat veel ouders samen met hun kind(eren) er iets moois van maken.
U kunt natuurlijk ook één doos per gezin vullen. De eerste dozen zijn al binnen!
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!
Actie; Speculaaspoppen en -taartjesverkoop
Hallo allemaal!
De actie speculaaspoppen en -taartjesverkoop was weer zeer geslaagd.
Een Recordverkoop!
Goed gedaan kinderen!
Wanneer en waar het lekkers uitgeleverd wordt horen jullie nog!

Opbrengst Jantje Beton
De verkoop van de Jantje Betonloten heeft € 531,- opgebracht waarvan de helft naar het goede
doel gaat en de andere helft voor de school is.
Goed gedaan kinderen van groep 7 en 8 !
Informatie EU Schoolfruit. Wij doen weer mee!
Gedurende het schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!

De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze. De school start hiermee in week 45 (vanaf
woensdag 9 november).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de
gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van
groenten en fruit (groep 1,2) is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke
manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Woensdag 9 november gaan de kinderen dus voor het eerst van deze groente- en
fruitlevering gebruik maken.
Vanaf deze dag hoeven ze dus op de woensdag t/m de vrijdag geen eten mee voor in de pauze.
Vrijdag 14 april a.s. zal de laatste keer zijn dat we van deze actie gebruik kunnen maken.
Daarna willen we deze goede gewoonte handhaven op deze dagen en vragen we uw
medewerking hierbij door uw kind zelf op deze dagen iets gezonds mee te geven.

Oudergesprekken
Dit schooljaar krijgen de kinderen slechts 2 rapporten mee ( voorjaar/zomer) maar we willen
wel graag de voortgang in de ontwikkeling van uw kind, tot nu toe, met u bespreken.
Maandag 21 en dinsdag 22 november a.s. zijn er daarom weer oudergesprekken voor de
ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 7.
De uitnodiging voor de gesprekken met kinderen en ouders van groep 8 volgt.
De lijst, waarop de tijden staan wanneer u verwacht wordt, kunt u maandag 14 november a.s.
tegemoet zien.
Onderling kan geruild worden als dat beter past maar wilt u dat dan wel even aan de
betreffende leerkracht doorgeven.

We rekenen op uw komst!
Wist u dat…………
We al weer druk bezig zijn met de ateliermiddagen samen met de obs Jan Ligthart?

We nog steeds mensen kunnen gebruiken die helpen tijdens deze middagen?
Meer foto’s binnenkort op de website; www.obstasveld.nl
Gymclinics
Meester Danny geeft weer een aantal extra gymlessen voor alle kinderen op :
Donderdag 24 november en 22 december a.s.
Dus op deze donderdagen ook de gymkleren mee!
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid staat al jarenlang hoog in het vaandel.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het veilig naar en van school kunnen gaan van onze
leerlingen en jullie kinderen.
*De groene strepen zijn bedoeld om aan te geven waar dus niet geparkeerd moet worden .
*Ook de snelheid waarmee sommige mensen in deze zone rijden laat zeer te wensen over.
*Wachtende ouders willen we nogmaals vragen dit op het plein, op de wachtplek, te doen
zodat de kinderen goed uitzicht op de weg hebben en er vervolgens ook nog langs kunnen.
Denk eraan ook hier geldt; Goed voorbeeld doet goed volgen!
Bij voorbaat dank voor een ieders medewerking!

Belangrijke data en andere zaken
2 november; Onderwijsdag leerkrachten Marenland - alle kinderen vrij!
3 november: MR vergadering
8 november: ouderraadvergadering
10 november: oud papier
14 en 15 november: bezoek GGD groep 2 en 7
21 en 22 nov: oudergesprekken gr. 1 t/m 7
23 november: uiterste inleverdatum schoenendozen “schoenmaatjes”
24 november: gymclinic meester Danny . Alle kinderen gymkleding mee!
28 nov.: VO-avond in de Molenberg voor de ouders van groep 8 (nadere info volgt)
2 of 5 december: Sinterklaasfeest
8 december: oud papier
13 december: ouderraadvergadering
22 december: gymclinic meester Danny . Alle kinderen gymkleding mee! Kerstviering!

