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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 10e nieuwsbrief met veel belangrijke data .
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Tasveld
Mededelingen
Schoolreizen
De schoolreizen zijn gepland voor dit schooljaar!
Groep 1 t/m 3 gaat dinsdag 4 juli met de bus naar Drouwenerzand.
De kosten hiervoor bedragen € 22,50 .
Groep 4 t/m 6 gaat op dinsdag 4 juli naar Duinenzathe
De kosten hiervoor bedragen € 25,Groep 7 en 8 gaan 26 t/m 28 juni op kamp naar “25 graden Noord “.
De kosten hiervoor bedragen € 75,00.
U wordt verzocht om het schoolreisgeld voor 1 mei te voldoen op rekeningnummer:
NL32ABNA 0591809400 onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Mocht u het prettiger vinden om het schoolreisgeld in gedeelten te voldoen, dan is dit ook geen
probleem, neem dan even contact op met Marga Lamain.

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.

Schoolfotograaf
Morgen 21 maart komt de schoolfotograaf!

Het is de bedoeling dat de foto’s voor Moederdag in uw bezit zijn.
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 zijn u per mail toegestuurd.
We hopen weer op een groot aantal deelnemers!

Start 2e blok atelier
Vanmiddag 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.
We maken er weer gezellige creatieve middagen van!
NSA in de sporthal De Ringen
Samen met de kinderen van de o.b.s. Jan Ligthart zijn er voor de Tasveldkinderen ook extra
sportactiviteiten te doen.
Deze naschoolse activiteiten zijn steeds op dinsdag van 15.30 uur tot 16.30 uur
Data NSA: 28 maart groep 3 t/m 5
11 april groep 6 t/m 8
2 mei
groep 3 t/m 5
16 mei
groep 6 t/m 8
30 mei
groep 3 t/m 5
Kom allemaal gezellig meedoen!

Verkeersexamen groep 7
Het Praktisch Verkeersexamen in Delfzijl vindt plaats op donderdag 18 mei 2017.
Bij de uitvoering van het examen hebben wij uw hulp dringend nodig!
Zonder vrijwilligers kan het examen niet plaatsvinden.
Hierbij het verzoek aan u als ouders, broers, zussen, ooms, tantes of wie dan ook mee te
helpen. Wat hebben wij nodig:
 Starters/finishers (begeleiding leerlingen tijdens start en opvang bij finish – onder
andere uitdelen en inname hesjes - totaal 2 personen
 Controleposten (controleren verrichtingen leerlingen tijdens de examenrit) – minimaal
10 personen.
Mocht u zich willen aanmelden, wilt u dan zo vriendelijk zijn de volgende gegevens te sturen
naar: d.wezeman@vvn.nl
 de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 de voorkeur voor start/finish post, controlepost en of men de hele dag (vanaf ca. 08.00
uur) of een dagdeel aanwezig kan zijn.
Alvast dank voor uw reactie!
Stand van zaken nieuwe school
De drie scholen o.b.s. ’t Zigt, o.b.s. Tasveld en de o.b.s. Jan Ligthart zullen zoals u reeds eerder
hebt vernomen onder een dak komen in de toekomst.
Deze school zal worden gebouwd op de groene strook aan de Jachtlaan.
De drie teams hebben een gezamenlijke bijeenkomst gehad om de visie op onderwijs te
bespreken.
Hoe willen we onderwijs geven en wat zijn we daarvoor nodig?
Dus hoe moet het gebouw eruit zien om op deze wijze het onderwijs te verzorgen.
We hebben elkaar leren kennen en hebben een beetje een beeld van hoe we het onderwijs zien
in de toekomst.
In dit proces worden we begeleid door een deskundige van het Cedin
(onderwijsbegeleidingsdienst) en een projectleider die vervolgens onze wensen doorspeelt
naar de uiteindelijke architect.

We zitten nu in de fase van samenwerken, fusie en visieontwikkeling en hopen op korte termijn
een pakket van eisen klaar te hebben zodat er duidelijke plannen zijn om een nieuwe school te
kunnen realiseren.
Alle, uiteindelijk aardbevingsbestendige, scholen moeten klaar zijn voor januari 2021.

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!
Uit de groepen
Groep 1
Wij, de kinderen van groep 1, gaan in maart rekenen met een doos van tien, “blij dat ik rij” ,
“muziekinstrumenten en water” en met taal praten .
Ook werken we over verhuizen en maken we rijmzinnen af en gaan we letters herkennen.
Vanaf april rekenen we met/ over beesten, de zomerspelen, gaan we resultatief tellen tot 10,
erbij en eraf spelletjes doen, dagen van de week oefenen en reeksen maken .
Met taal gaan we het dan hebben over de familie, nazeggen van 4 a 5 woorden, eindrijm maken
en leren wat een begin en/ of eindklank is.. De letters, f/v en t gaan we herhalen , de letters
o/oo gaan we leren en wij gaan leren zinnen opdelen in woorden dus we moeten goed
luisteren.
Ook gaan we weer naar de Jan Ligthart voor ons atelier; Wat gaan we nu weer samen maken?
We zijn benieuwd!
Verzoek; voorzie uw kind op de gymdagen van gemakkelijk aan te trekken kleding.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Groep 2 en 3

Even voorstellen
Mijn naam is Marijn van Wijk. Vanaf maandag 13 februari loop ik mijn LIO stage in groep 2/3.
Deze stage zal tot het einde van dit schooljaar duren.
Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik aanwezig op school. Op deze dagen zal ik ook de
lessen verzorgen aan de groep(en).
De eerste weken zitten er inmiddels alweer op en ik heb een goede eerste indruk gekregen.
Veel ouders heb ik al een keer gezien en de hand geschud. Zou u graag meer van mij willen

weten of wilt u gewoon even kennismaken dan kunt u op maandag, dinsdag of woensdag bij mij
terecht! Tot snel.
Meester Marijn
Eindelijk, groep 2 zit bij groep 3. Beide groepen konden het niet meer afwachten en volgens mij
vinden de meeste leerlingen het ook leuk en gezellig.
Meester Marijn loopt zijn LIO stage in groep 2/3 waardoor we de groep wel nog regelmatig
kunnen splitsen en groep 2 ook nog voldoende aan het spelen in de hoeken en buiten toekomt.
De komende weken gaan we aan het werk met het thema lente.
Groep 3 heeft kern 8 afgesloten en is woensdag gestart met kern 9, zie ouderbrief.
Met rekenen zijn we met de getallenlijn bij 50 en gaan we sommen leren over het tiental.
Groep 3 en 4 zijn naar de bibliotheek geweest, waar ze allerlei spelletjes hebben gedaan. Een
van die spelletjes was, zoek het langste woord. Het groepje van Sophie, Beau, Nikky, Marit, Noa
en Jim hebben dit langste woord gevonden.
Bedankt alle ouders die als begeleiders zijn mee geweest.

Groep 4
De kinderen van groep 4 hebben zich allemaal ontpopt als een echte Piet Mondriaan. Na een les
van Nieuwsbegrip te hebben gehad over deze schilder, wilden ze ook zelf wel eens aan de slag.
Het resultaat is nu te bewonderen in de klas. Als u benieuwd bent naar de kunstwerken dan
bent u van harte welkom in het “Mondriaan-museum”.

Maandag 6 maart zijn de kinderen samen met de leerlingen van groep 3 naar de bibliotheek in
Delfzijl geweest. Na een pittige wandeling konden ze luisteren naar het verhaal “Gebruik je
fantasie”. Na dit verhaal mochten de kinderen o.b.v. aan aantal ouders een tiental opdrachten
uitvoeren. Hierdoor werden ze spelenderwijs een beetje wegwijs gemaakt in de bibliotheek.
Vanaf donderdag 2 maart is meester Thom bij ons in de klas. 1 dag in de week (donderdag)
loopt hij zijn stage en geeft een aantal lessen.

Groep 5 en 6
We hebben als groep 5 / 6 al heel wat “leeskilometers” afgelegd en we gaan er de komende
weken nog meer afleggen. We zijn namelijk bezig met het project “Scoor een boek”.
Dit alles natuurlijk om het lezen te stimuleren. In de rust hadden we samen al 78 boeken
gelezen. In de week van 7 t/m 10 april hebben we een sportieve afsluiting van het project op
het Burgemeester Welleman Sportpark in Appingedam. Hiervoor ben ik op zoek naar ouders
die willen rijden en een groepje willen begeleiden. De exacte datum volgt nog.
En inmiddels zijn we begonnen met de spreekbeurten, de eerste spreekbeurten waren leuk en
leerzaam. Complimenten aan alle kinderen en hun ouders  Alle kinderen hebben een papier
met tips meegekregen en een lijst met de data van de spreekbeurten.
Voor de spreekbeurt van Milan (10 mei) hebben we nog 2 auto’s nodig, mocht u het leuk vinden
om mee te gaan naar de boerderij dan hoor ik dit graag.

Groep 7 en 8
Na de voorjaarsvakantie, een aantal verlofdagen en een aantal dagen bijscholing ben ik weer vol
aan de slag in groep 7/8. In mijn afwezigheid heeft groep 7/8 te maken gehad met twee
invaljuffen en dat is verder prima verlopen. Naast mij is ook meester John weer regelmatig
terug in onze groep. Op de dinsdag werkt hij om en om met groep 7 of groep 8. De komende
weken zal hij ook op de woensdag weer op school zijn en zal hij ook weer beginnen met
lesgeven. Meester John is ook al druk bezig geweest met de musical van dit jaar. De rollen zijn
inmiddels verdeeld en er wordt (als het goed is) druk gerepeteerd met de liedjes en dialogen. Ik
kan merken dat de groep enthousiast is over de musical.
Op korte termijn gaan we in groep 7/8 ook bezig met de werkstukken en spreekbeurten. De
leerlingen krijgen de nodige tips & trucs mee en zullen de komende tijd het eindresultaat gaan
presenteren in de klas. Groep 7 slaat aan het oefenen voor het Praktisch Verkeersexamen dat in
de maand mei zal plaatsvinden en met groep 8 wordt er extra geoefend voor de eindtoets later
deze maand.
Meester Dennis

Van de Paascommissie
Donderdag 13 april staat in het teken van Pasen.
’s Ochtends gaan de kleuters op kuikentocht en de andere kinderen houden van 11.00 uur tot
12.00 uur een vossenjacht rondom de school. De kinderen hoeven deze morgen geen eten en
drinken mee en zijn
‘s middag allemaal vrij!
De dag is dan nog niet ten einde.
Van 17.00 u. – 19.00 u. houden we een heuse Paasfair. We verwachten dan alle leerlingen en
ouders. Voor de kinderen zijn er heel veel verschillende activiteiten te doen en ook de ouders,
opa’s en oma’s en andere volwassenen worden niet vergeten. Deze avond hoeft er thuis niet
gekookt te worden, want we hebben heerlijke broodjes hamburger en poffertjes en nog veel
meer lekkere dingen.
Ook houden we een verloting. Nu zijn we voor dit laatste nog op zoek naar prijzen:
Wie oh wie wil/kan ons helpen aan een leuk prijsje? Een flesje wijn, een handdoek of een
theedoek, het maakt niet uit. We zijn er blij mee. Meester Jan zamelt alle prijsjes in.
Misschien zijn er ook nog wel mensen die iets willen bakken voor de paasmarkt (cake, taart
o.i.d.). Het kan dan op 13 april op school gebracht worden. Wilt u ons vooraf wel even een
mailtje sturen zodat we weten wat en hoeveel we kunnen verwachten?
obstasveld@marenland.org
Iedereen is van harte welkom!

Belangrijke data en andere zaken
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: Paasviering en 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

