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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 9e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Veel leesplezier gewenst.
Team obs Tasveld.
Mededelingen
Thuis werken met BLOON:
Bloon is een programma om spellingscategorieën thuis op de computer te oefenen.
Dit programma is voor alle leerlingen van groep 4 t/m 8.
Hetgeen in de lessen behandeld wordt, kunnen de leerlingen nu thuis extra oefenen. Een
leuke manier om te oefenen wanneer je het nog een beetje lastig vindt.
Je toetst BLOON in bij Google. Dan inloggen als leerling.
De inlogcode voor groep 4 is tasveld4 en het wachtwoord tasveld
Voor groep 5 is het tasveld5 met hetzelfde wachtwoord. ( vervolgens idem voor de groepen 6
t/m 8)

Succes ermee allemaal!

Verkeer
Onze verkeersactie die we de 1e twee weken na de kerstvakantie hebben uitgevoerd heeft
volgens ons goed uitgepakt.
Mensen waren zich meer bewust van het belang van het goed parkeren en waren met elkaar
in gesprek over het belang van verkeersveiligheid rondom de school.
De reacties varieerden van: “Wat een flauwekul! “ tot “Helemaal goed! Goed bezig met elkaar!”
Gelukkig waren de reacties overwegend positief.
Nu is het van belang dat we met elkaar dat positieve vasthouden en ook elkaar op verkeerde
acties aan durven spreken.
Er zullen nog weer enkele prikacties volgen de komende tijd.
Iedereen bedankt voor de medewerking!

Scholierenloop
Op zaterdag 8 april a.s. doen we weer mee aan de scholierenloop.
Deze sportieve activiteit wordt gehouden op het Sportpark Centrum te Delfzijl en is voor alle
leerlingen van de basisschool.
Nadere info plus het inschrijvingsformulier wordt u per mail toegestuurd.
We hopen weer op een groot aantal deelnemers!

Start 2e blok atelier
Maandagmiddag 20 maart a.s. 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.
( we hebben nog maar enkele aanmeldingen binnen)
(even bellen tel. 615211 of mailen naar obstasveld@marenland.org )
Alvast bedankt voor uw medewerking!

NSA - Leuke activiteiten in de sporthal “De Ringen”.
De naschoolse activiteiten in de sporthal “ De Ringen” gaan binnenkort ook weer van start.
*Op dinsdag 14 maart is er apenkooi voor de groepen 6 t/m 8 (15.30 – 16.30 uur)
*Op dinsdag 28 maart is er apenkooi voor de groepen 3 t/m 5 ( 15.30 uur- 16.30 uur)
*Op dinsdag 11 april is er Winkel van Sinkel voor de groepen 6 t/m 8 ( 15.30 uur -16.30 uur)
Wijkavond Scheepvaartbuurt
Maandagavond 13 maart a.s. is er een wijkavond voor alle bewoners en belangstellenden die in
deze buurt en omgeving wonen.
Waar: ’t Anker ( naast de Protestantse kerk, aan de gracht)
Wat: -Uitleg over de transitie basisscholen in de wijk ( met o.a. verkeerssituatie)door Jose
Posthumus.
-Informatie bouwstijl Amsterdamse school
Burgemeester en wethouders zijn aanwezig.
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Schoolvoetbal
Op 5, 12 en 19 april wordt weer het schoolvoetbaltoernooi gehouden voor de groepen 7 en 8.
Dit toernooi wordt na schooltijd gehouden op het sportpark Centrum. ( Burgemeester
Boeremalaan)
Kinderen die zich hiervoor opgeven krijgen nadere info van de betreffende leerkrachten.
Meester Dennis
Meester Dennis is zaterdag 25 februari j.l. vader geworden van een gezonde zoon, Jesper.
Hij heeft daarom verlof tot woensdag 8 maart. Woensdag 8 maart is hij dus weer aanwezig.
Juf Charlotte Hidding vervangt hem tot die tijd.
Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart wordt hij vervangen door juf Danielle Brons i.v.m.
nascholing.
Vanaf maandag 13 maart verwachten we meester Dennis weer volledig terug .

Meester, van harte gefeliciteerd met jullie zoon Jesper!

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april worden weer de Koningsspelen gehouden.
Deze houden we samen met de o.b.s. Jan Ligthart.
Op deze Koningsspelen kunnen de kinderen weer deelnemen aan verschillende ,
sportieve activiteiten. Dit alles gaat echter niet zonder de hulp van veel ouders.
Ook zoeken we ouders die ons met het vervoer kunnen helpen van en naar bepaalde
activiteiten. Dus daarom de vraag:
Wie kan ons helpen om deze Koningsspelen weer tot een geslaagde, sportieve dag te maken?
Neemt u a.u.b. contact op met meester Jeroen Doornbos ( hij coördineert de Koningsspelen)
om u op te geven voor de begeleiding en evt. vervoer van de kinderen.
Het liefst via de mail; jeroendoornbos@marenland.org
Bij voorbaat dank voor uw sportieve medewerking aan deze gezellige, gezamenlijke
Koningsspelen!

Belangrijke data en andere zaken
7 maart: Ouderraadvergadering
9 maart: Oud papier
20 maart: Start blok 2 atelier .
21 maart : Schoolfotograaf op school ! ( zie nieuwsbrief no.8)
5, 12 en 19 april: schoolvoetbaltoernooi
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
13 april: Laatste keer EU schoolfruit
14 t/m 17 april: Paasweekend
18 t/m 20 april: Centrale eindtoets groep 8
21 april: Koningsspelen
22 t/m 30 april: Vakantie

