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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
We wensen u veel leesplezier!
Het team o.b.s. Tasveld.
Mededelingen
Voorstelling groep 1 en 2
Woensdag 15 februari gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar de voorstelling “De kleine
walvis” in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Deze voorstelling vindt plaats op de Jan Ligthart.
Voorstelling groep 6,7 en 8
Maandag 6 februari gaan de kinderen van de groepen 6 t/m 8 naar een voorstelling van “Het
houten huis” in de Molenberg.
We vertrekken dan lopend om 13.00 uur van school naar de Molenberg alwaar de voorstelling
om 13.30 uur begint. Op deze middag moeten de leerlingen van groep 6 t/m 8 dus om 13.00
uur op school zijn.

Groep 1-2
De eerste brief in het nieuwe jaar.
We zijn alweer druk bezig geweest; de sneeuwpoppen en vogelhuisjes staan alweer op de
ramen, gezellig; wintertijd.
We zijn weer begonnen te werken over de winter en Kikker die het koud had.
Ook hebben we alweer een voorstelling gehad over de knuffels van Mol. Er mocht maar 1
knuffel mee toen Mol moest vluchten uit het bos omdat er mensen kwamen.
Tussendoor hebben we ook nog aandacht geschonken aan; parkeren in het groen, niet doen.
We weten nu waar wij veilig kunnen uitstappen en oversteken.
De komende weken gaat groep 1; tellen tot 10 en terug, eigen letters herkennen, rijmen, de
begin- en eindklank, het minste en meeste leren herkennen, sorteren, wegen, dagen van de
week leren, kleuren benoemen en een schuine vouw maken.
Groep 2 gaat; tellen tot 20 en leren de buren kennen, weten waarom het vandaag
bijvoorbeeld donderdag is want dan ga ik………, mozaïek figuren maken, routes lopen,
dezelfde letters opzoeken, een reeks afmaken en vliegers vouwen.
Allemaal gaan we praten over de temperatuur, samenspelen, weer en verkeer en nog meer
over de winter. We gaan met spiegels werken en van een klein beetje veel maken en van veel
niets of weinig, hoe dat gaat dat zullen we uitproberen.
We gaan de letters; w, p, d en b leren en hiermee woorden maken maar natuurlijk gaan we
ook fijn spelen, groep 2 wat minder want die zijn bijna groep 3 kinderen.
Van groep 2 naar groep 3
Na de voorjaarsvakantie gaat groep 2 samen met groep 3 één groep vormen.
Juf Wemke en juf Elvira maken goede afspraken hoe dat in de praktijk eruit gaat zien.
De ouders van groep 2 worden daarom binnenkort uitgenodigd voor een voorlichting
daarover.

Groep 3
Wij hebben al goed ons best gedaan in het nieuwe jaar. De wintersignalering is afgerond en alle
kinderen hebben hun letter diploma gehaald. GEFELICITEERD ALLEMAAL.
Deze week zijn we gestart met kern 7. De ouderbrief heeft u woensdag per mail gekregen.
Met rekenen zijn we aan het oefenen met de + en – sommen t/m 10.
Dinsdag zijn we naar de muzikale voorstelling van Vertellus geweest in het gymlokaal. De
verteller vertelde over de knuffels van mol, ondersteund door muziek van de muzikanten.
De kinderen, juffen en meester konden hier erg om lachen.
Dinsdagmiddag is de brandweer op bezoek geweest om te vertellen over Smokey de rookmelder.
De kinderen hebben ook een folder meegekregen naar huis met het verzoek om de vragenlijsten
voor thuis en voor opa en oma in te vullen en weer mee te nemen naar school. Met deze
ingevulde lijsten wil de brandweer de effecten van de lessen meten.
In week 4 en 5 worden de cito toetsen afgenomen. Dit is in groep 3 een reken, spelling,
woordenschat en technisch lezen toets. De resultaten worden besproken tijdens de
ouderbesprekingen in februari.
Jim en Lynn hebben een zusje gekregen met de mooie naam Celeste. Gefeliciteerd.
Groep 4
Ook de kinderen van groep 4 zijn vanaf de kerstvakantie alweer volop bezig. Deze week moet de
tafel van 3 opgezegd kunnen worden en werken de kinderen in het kennismakingsboekje van
Cito. Vanaf volgende week starten de CITO-toetsen en door te oefenen met het op de juiste wijze
van invullen komen ze goed beslagen ten ijs.
Afgelopen dinsdagochtend zijn de kinderen naar de voorstelling “Knuffels van Mol” geweest in
de sporthal en ’s middags kwamen 2 leden van de vrijwillige brandweer iets vertellen over hoe
de kinderen moeten handelen bij een eventuele brand. De werking en het nut van een
rookmelder werd aan de kinderen uitgelegd m.b.v. mascotte Smokey.
Dan is er ook nog een heuglijk feit te melden: Zoë heeft in de kerstvakantie een zusje gekregen:
Lizz. Nog van harte gefeliciteerd!
Groep 5,6
Na de kerstvakantie zijn we alweer druk bezig.
Ook meester Jeffrey is nog maar even bij ons in de groep, volgende week maandag en dinsdag
zijn, zijn laatste dagen in groep 5 / 6. Hij zal zijn stage gaan vervolgen in groep 7/ 8.
We zijn druk bezig met de reguliere vakken en we oefenen met het kennismakingsboekje van
CITO. Hiermee kunnen de kinderen voor alle vakken oefenen met de vraagstelling van CITO.
Vanaf volgende week beginnen we met de CITO – toetsen. Zoals verteld op de informatieavond
wordt er voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs ook al gekeken naar de CITO - scores
van groep 6. We zullen voor groep 6 ook een voorlopige plaatsingswijzer invullen naar
aanleiding van de resultaten van de CITO – toetsen. Alle resultaten zullen we bespreken tijdens
de eerste rapportgesprekken van dit schooljaar in februari.
Kortom een drukke en voor sommigen een spannende tijd…..
Maarrrrr, meer dan je best kun je niet doen.

Groep 7/8
Groep 7 en 8 zijn na de kerstvakantie weer uitgerust begonnen aan het nieuwe jaar. Het
afsluitende kerstdiner was ontzettend gezellig en iedereen heeft van heerlijke hapjes kunnen
genieten in onze sfeervol aangeklede klas. De eerste lesweek van het nieuwe kalenderjaar was
voor een aantal er weer even inkomen, maar inmiddels draaien we weer op volle toeren. We zijn
begonnen met het voorbereiden op de CITO toetsen die in week 4 zullen starten. Ondanks het
dagelijks bezig zijn met vakken als rekenen en begrijpend lezen, blijft zo’n toets periode toch
spannend. We starten met één van de belangrijkste onderdelen; Begrijpend Lezen. Daarna volgt
in week 4 nog Spelling. De overige onderdelen zullen dan in week 5 worden afgenomen. Ik heb
er alle vertrouwen in dat iedereen zijn of haar best gaat doen. De resultaten van de CITO toetsen
zullen in de plaatsingswijzer worden ingevuld en uiteraard in de rapportgesprekken besproken
worden.
Tevens is in het nieuwe jaar Meester Emiel in groep 7/8 gekomen voor zijn stage. Hij zal
gedurende de komende weken op de maandag en de dinsdag aanwezig zijn en zal o.a. een aantal
lessen op deze dagen gaan verzorgen.

Belangrijke data en andere zaken
1 februari: margedag . Alle leerlingen vrij!
7 februari: ouderraadvergadering
9 februari: oud papier
15 februari: Voorstelling groep 1/2 “De kleine walvis “op de Jan Ligthart.
13 en 14 februari Oudergesprekken groep 1 t/m 8
18 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie!
21 maart : Schoolfotograaf op school !
6 april : theoretisch verkeersexamen groep 7
8 april: Scholierenloop

