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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 5e nieuwsbrief van het schooljaar.
Veel leesplezier gewenst.
Het team
Mededelingen
Sinterklaas
Donderdag 1 december is het zover. Sinterklaas komt dan bij ons op school. Van 9.00 uur tot
11.00 uur.
U bent van harte welkom om bij de ontvangst van Sinterklaas aanwezig te zijn.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze middag vrij!
(we hopen dat dit geen onoverkomelijke problemen oplevert)
( groep 1 t/m 4 heeft een brief van Sint gekregen en groep 5 t/m 8 viert op deze dag hun eigen
Sintfeest met surprises )
Voedselbank decemberactie
Via deze weg willen we alvast iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan aan de
sinterklaasdecemberactie van de Voedselbank.
Schoolfruit
Ook het eten van het schoolfruit loopt prima. Alle ouders die hier actief over meedenken en dus
zorgen dat er op deze dagen alleen een gezonde pauzehap wordt gegeten willen we bij deze
graag bedanken voor de medewerking.
Alleen wanneer we samen (school en ouders) met de kinderen hier goede afspraken over
maken komt zo’n actie tot zijn recht!
Dus op woensdag t/m vrijdag nemen we geen koekjes enz. mee naar school!

Website obs Tasveld.
De website wordt goed bezocht.
Meester Jeroen is nog steeds hard aan het werk om de website helemaal up to date te houden.
Dus kijkt u ook eens op www.obstasveld.nl !
Jumboactie
Samen met de kinderen zijn we een keuze aan het maken uit het aanbod van materialen.
Best nog moeilijk om onze € 933,41 zodanig te verzilveren zodat iedereen er wat aan heeft.

Schoenmaatjesactie
We hebben tot nu toe al 20 mooi versierde dozen ( met inhoud) terug.
Een mooi resultaat! Bedankt, iedereen die aan deze actie heeft mee gedaan!
Zaterdag 26 november worden de dozen naar een inleverpunt gebracht!

Atelier
Maandag 14 november j.l. was voorlopig de laatste keer atelier.
Hierbij willen we iedereen die ervoor heeft gezorgd dat deze middagen een succes waren heel
hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet.
We hopen dat we ook tijdens het 2e blok ( 20 en 27 maart en 3 en 10 april)weer op veel hulp
mogen rekenen.
Laat u het alvast even weten als u deze data wel weer mee wilt helpen?
Zou geweldig zijn!

Nieuws uit de klassen
Groep 1 en 2.
Deze week zijn er weer gesprekken en de vaders en moeders hebben weer gehoord hoe goed
we het doen op school .
De komende tijd spelen en werken we over de Sint , de pepernotentafel is weer in de klas , de
open haard brandt , de Sint woont in het poppenhuis en de pieten hebben het druk met het
rondbrengen van de cadeau ’s.
We hebben al een cadeau verpakt, een letter P van brooddeeg en werkbladen gemaakt .
Wat er nog meer volgt horen we wel van juf Anne.
Donderdag 24 november, krijgen we pietengym van meester Danny en of er dan een piet komt
helpen zien we wel. Het blijft spannend. Als de Sint weer weg is komt natuurlijk de
kerstversiering in de klas. Dan leren we de letter K, beginklank van een woord herkennen en
leren we ook om zelf een woord te maken van losse letters. Best wel lastig !

Groep 3/4
Na de toetsen van kern 3 (herfstsignalering)
heb ik een goed beeld hoe de leerlingen scoren
op letterkennis, lezen en spelling. Nu zijn we bij
kern 4 en in de ouderbrief heeft u kunnen lezen
wat er aan de orde komt in kern 4.
Voor de kinderen is dit altijd een spannende
tijd, eerst Sint Maarten en nu Sinterklaas. Ook
aan deze thema’s besteden we aandacht op
school. Op de foto kleuren de leerlingen het huis
van Sinterklaas en later knutselen we dit in
elkaar. Tijdens het kleuren hebben we naar
sinterklaasliedjes geluisterd. Lekker knus en
gezellig. Tijdens keuze mogen de kinderen zich
verkleden als Sinterklaas en Zwarte Piet.
Tijdens al deze feesten leren we ook nog een
hele hoop. Met rekenen leren we wat erbij en eraf betekent en gaan we over tot het maken van
sommen. Verder zijn we aan het oefenen met het splitsen van de getallen. We zien 3 koekjes,
maar er zijn 8 koekjes, hoeveel koekjes zitten er dan in de doos. Ze tellen dan van 3 door naar 8
en weten dat er 5 koekjes in de doos zitten. Dit gaan we zeker nog oefenen met pepernoten.

Groep 5 / 6
Vorige week hebben de kinderen voor de tweede keer dit schooljaar een topografietoets
gemaakt. Deze worden thuis goed geleerd, super!
Ook zijn we druk bezig met de tafels, blijf deze ook goed oefenen want de getallen worden
steeds groter.
Donderdag 1 december gaan we het sinterklaasfeest vieren op school, voor groep 5 gaat dit
voor het eerst anders dan voorgaande jaren. De kinderen hebben lootjes getrokken en helpen
sinterklaas een handje mee. Woensdag 30 november mogen de kinderen hun surprises
meenemen naar school (liefst niet eerder wegens ruimtegebrek). De surprises moeten
verpakt worden in bijvoorbeeld een vuilniszak, zodat het ook echt tot donderdag een
verrassing blijft. Lukt het om de één of andere reden niet om het woensdag mee te nemen
dan kan het ook op donderdagochtendochtend meegenomen worden. ’s Ochtends nadat we
Sinterklaas hebben ontvangen, gaan we de cadeautjes uitpakken. Donderdagmiddag mogen
de kinderen (gezelschap)spelletjes meenemen (geen computerspelletjes).
Zodra Sinterklaas het land weer uit is, gaan we gewoon door met de feestelijkheden, want
dan gaan we bezig met het thema Kerst.

Kortom dit is een drukke, leuke en gezellige tijd.

Groep 7 en 8
De wind trekt aan, de bladeren vallen van de bomen.
Sint Maarten is net voorbij en Sint Nicolaas is reeds aangekomen.
Het maken van de lampionnen was weer een feest
Al telt de totale snoepopbrengst wel het meest
Er wordt hard gewerkt door de groepen zeven en acht.
En dit gaat vrij voorspoedig, zoals verwacht.
De voortgang van de leerlingen wordt rond deze tijd besproken
En dus zullen de ouders wel horen wat hun kind uit loopt te spoken
De gesprekken van groep 8 heeft meester John al gedaan
En die van groep 7 heb ik in mijn agenda staan
Groep 7/8 is blijkbaar ook populair
We hebben sinds kort een extra leerling en een stagiair
Femke in groep 7 en meester Emiel zijn erbij
En dus staan er inmiddels wat extra tafeltjes in de rij

De komende weken staan uiteraard meer in het teken van St. Nicolaas
Pepernoten, surprises en speculaas
Hoe de weken rond het heilig avondje zijn gegaan
Zal vast en zeker in de volgende nieuwsbrief staan.
Meester Dennis

Kerstviering
Woensdag 7 december a.s. ontvangt u de nieuwsbrief aangaande de kerstviering.

Belangrijke data en andere zaken
1 dec.: Sinterklaas op school!
8 dec.: oud papier
13 dec.: ouderraadvergadering
22 dec.: kerstdiner aan het einde van de middag + gezamenlijke afsluiting op het plein
( alle kinderen gaan deze dag ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij)
22 dec.: De gymcarrousel gaat deze ochtend ,voor alle kinderen, ook gewoon door.
23 december: om 12.00 u. begint voor iedereen de kerstvakantie
24 dec. t/m 8 jan.: kerstvakantie
9 januari: Weer naar school!
12 januari: oud papier
17 januari: muzikale voorstelling groep 1 t/m 4 in ’t Rek ( gymlokaal bij de school)
1 februari: margedag . Alle leerlingen vrij!
7 februari: ouderraadvergadering

