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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 8e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Veel leesplezier gewenst!
Team obs Tasveld.

Voorstelling groep 1 en 2
Woensdag 15 februari a.s. 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.

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 zijn daarom vanmiddag uitgenodigd voor verdere informatie
daarover.
Uitnodiging oudergesprekken
Maandag 13 en dinsdag 14 februari a.s. zijn er weer oudergesprekken voor de
ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 8.
De lijst, waarop de tijden staan wanneer u verwacht wordt, heeft u reeds ontvangen.
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!

Schoolfotograaf
Dinsdag 21 maart a.s. komt de schoolfotograaf, John Vos, weer bij ons op school.
Alle kinderen komen dan weer op de foto.
Ouders , die ook kinderen die niet ( meer) bij ons op school zitten, samen met hun
broertje of zusje op de foto willen hebben, kunnen vanaf 12.00 uur tot 15.15 uur
binnen komen lopen.
Denkt u aan kleurige kleding!
N.B. Op deze dag is er geen gym!

Pasen
Donderdag 13 april a.s. vieren we Pasen op school.
De Paascommissie is druk bezig met de voorbereiding.
We gaan op deze dag ’s morgens naar school en alle kinderen zijn dan ’s middags vrij.
Vervolgens worden ze dan wel verwacht op de Paasmarkt van 17.00 uur tot 19.00 uur.
We hopen op een gezellige ochtend en een druk bezochte Paasmarkt!

Start 2e blok atelier
Maandagmiddag 20 maart starten we met het 2e blok atelier.
Ook dit blok bestaat weer uit 4 maandagmiddagen ( 20 en 27 maart en 3 en 10 april)
waarop allerlei verschillende activiteiten worden aangeboden aan alle leerlingen van de
o.b.s. Jan Ligthart en de o.b.s. Tasveld.
Natuurlijk zijn we daar ook weer de hulp van de ouders bij nodig. Ook opa’s en oma’s zijn
welkom om te helpen tijdens deze middagen.
We horen graag van u of u mee wilt helpen tijdens deze gezellige , creatieve middagen.
(even bellen of mailen naar 615211 of obstasveld@marenland.org)

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Belangrijke data en andere zaken
7 februari: Ouderraadvergadering
9 februari: Oud papier
13 en 14 februari : Oudergesprekken groep 1 t/m 8
15 februari: Voorstelling groep 1/2 “De kleine walvis “op
de Jan Ligthart.
18 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie!
7 maart: Ouderraadvergadering
9 maart: Oud papier
20 maart: Start blok 2 atelier .
21 maart : Schoolfotograaf op school !
6 april : Theoretisch verkeersexamen groep 7
8 april: Scholierenloop
11 april: Ouderraadvergadering
13 april: Paasmarkt van 17.00 uur tot 19.00 uur
13 april: Oud papier
14 t/m 17 april: Paasweekend
18 t/m 20 april: Centrale eindtoets groep 8
22 t/m 30 april: Vakantie

