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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. Zeker in deze laatste weken
van het jaar komen nog veel ouders meehelpen bij alle feestelijkheden, dit wordt door ons zeer
gewaardeerd. Bedankt!
We wensen iedereen hele fijne feestdagen, een gezellige kerstvakantie en tot 9 januari!
Het team
Van de Medezeggenschapsraad
Na het aftreden van Janine Smit en Jeroen Doornbos nemen
Harold Wassing en Pim Wildeman zitting in de MR.
Janine Smit is bedankt voor haar inzit en input in de MR.
O.b.s. Tasveld

De Mr is nu als volgt samengesteld:
Vanuit de oudergeleding:
Dick Bouwman
Harold Wassing
Vanuit de personeelsgeleding: Pim Wildeman, voorzitter
Elvira Scholtens
Wie de taak van secretaris op zich neemt wordt besproken
tijdens de volgende vergadering.
Kerstviering
Inmiddels heeft iedereen de nieuwsbrief omtrent de kerstviering ontvangen en zijn er al veel
gerechten op de menukaarten geschreven.
Dat gaat vast weer helemaal goed komen donderdag 22 december a.s.
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!

Met vriendelijke groet, de kerstcommissie en team OBS Tasveld.

Zin in een leuke activiteit tijdens de vakantie?

Vrijdag 23 december kunnen alle kinderen meedoen aan een lichtjesoptocht!

Belangrijke data en andere zaken
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!
2 februari: gymcarrousel voor alle kinderen (denk aan de gymkleren)
7 februari: ouderraadvergadering
18 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie!

