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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij weer een nieuwsbrief met leuke en belangrijke mededelingen.
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Tasveld
Mededelingen
Koningsspelen
De gezamenlijke koningsspelen waren weer een groot succes!
Mede door de enthousiaste deelname van vele vrijwilligers en ouders en natuurlijk door de
kinderen die vol overgave deelnamen aan de verschillende workshops zijn de koningsspelen
weer een groot succes geweest.( een impressie)
Spijkerpoepen bij de kleuters

Fietscross

Theoretisch verkeersexamen
Groep 7 heeft donderdag 6 april mee gedaan aan het landelijk verkeersexamen.
Een aantal kinderen heeft binnenkort een herexamen.
We hopen dat uiteindelijk iedereen een diploma haalt!
Het praktisch gedeelte is 18 mei a.s.

Tevredenheidsonderzoeken
De resultaten van de onlangs gehouden tevredenheidsonderzoeken staan op de webiste.
Iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft wordt van harte bedankt!
Wij zijn tevreden met de uitslagen maar er zijn natuurlijk altijd punten die voor verbetering
vatbaar zijn.
Even voorstellen!
Momenteel heeft juf Wemke assistentie van juf Aysun.
Zij is op vrijwillige basis op de maandag en de dinsdag in groep 1 aan het helpen bij
voorkomende werkzaamheden en doet dat met veel plezier en inzet.
Biebnieuws
De biebmoeders en oma’s zijn, naast hun gewone taken in de bieb, bezig met een reorganisatie.
Dit doen ze m.b.v. mensen van de gemeentelijke bibliotheek.
Er worden oude boeken opgeruimd ( verkocht of weggegooid ) en nieuwe weer aangeschaft.
Ook beraden we ons op nauwere samenwerking met de bibliotheek en een professionelere
aanpak van de uitleen van boeken en het aanbieden hiervan.
U hoort hier nog van!

NSA data gewijzigd

De data voor de naschoolse activiteiten zijn gewijzigd en wel in;
Dinsdag 9 mei a.s. bunkertrefbal voor groep 3 t/m 8
Dinsdag 23 mei a.s. voetbal en trampoline voor groep 3 t/m 8
Sporthal De Ringen van 15.30 uur tot 16.30 uur ( zie aparte mail)
Margedag
Woensdag 10 mei a.s. groep 1 t/m 3
Het is al eerder genoemd maar we willen hierbij nogmaals onder uw aandacht brengen dat de
kinderen van de groepen 1 t/m 3 vrij zijn op woensdag 10 mei a.s.
Woensdag 21 juni a.s. zijn alle kinderen vrij.
I.v.m. een gezamenlijke studiedag van de leerkrachten, met de teams van de o.b.s. Jan Ligthart
en de o.b.s. ’t Zigt, zijn alle kinderen deze dag vrij.

Pasen

Het paasfeest is weer geweest en het was weer een echte happening, compleet met paashaas.
Het begon met een kuikentocht voor de onderbouw en een vossenjacht voor de bovenbouw in
de morgen.
’s Avonds was er een paasfair met verlotingen, spelletjes , verkoop van boeken en een
restaurant. De opkomst was goed en het was erg gezellig. Groot en klein, iedereen kon wel
iets doen wat hij/zij leuk vond.

.
We willen iedereen die heeft meegeholpen en/ of het feest heeft gesponsord hartelijk bedanken.
Het was weer een succes en hopelijk tot de volgende keer!
De opbrengst gaan we gebruiken voor ons 50 jarig jubileumfeest in september a.s.
Gastlessen en excursies georganiseerd vanuit het instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid
Groep 1 t/m 4 heeft donderdag 11 mei een gastles over waterzuivering, de waterwasmachine
en groep 5/6 over muskusratten ( ook groep 7,8 wordt hier nog voor ingedeeld).
Gym vervalt deze ochtend voor groep 1 t/m 4
Verder gaat groep 1 t/m 4 op dinsdag 20 juni slootje springen. Daarbij leren ze ook nog over
schoon en voldoende water. Deze activiteit vindt plaats in de buurt van de school.
Gym vervalt deze ochtend voor groep 1 t/m 4.
Verder gaat groep 1 t/m 4 op excursie naar een boerderij in Ten Boer. Middels een
ontdekkingstocht in en om de boerderij leren de kinderen waar hun voedsel vandaan komt.
Hiervoor zoeken wij ouders die kunnen rijden en een groepje kunnen begeleiden.
De kinderen graag kleren aantrekken die vies mogen worden en oude schoenen of laarzen.

Groep 1 gaat op 23 mei, groep 2/3 gaat op 24 mei en groep 4 op 31 mei a.s.
We vertrekken om 9.00 en zijn zeker voor 12.00 uur terug. Als u kunt rijden kunt u dit
doorgeven aan de leerkracht, zowel mondeling als via de mail. Mail adressen

wemkebosma@marenland.org, elvirascholtens@marenland.org, pietbentem@marenland.org

Belangrijke data en andere zaken
5 mei: Vrije dag!
9 mei: NSA voor groep 3 t/m 8 in de sporthal “De Ringen”
11 mei: oud papier
11 mei: bezoek t.a.v. info over de Muskusrat groep 5 ,6
18 mei: Praktisch verkeersexamen groep 7
23 mei: NSA voor groep 3 t/m 8 in de sporthal “de Ringen”.
23 mei: Groep 1 naar de boerderij in Ten Boer
24 mei: Groep 2/3 naar de boerderij in Ten Boer
25 t/m 28 mei: Hemelvaartweekend
31 mei: Groep 4 naar de boerderij in Ten Boer
3 t/m 7 juni: Pinksterweekend
8 juni: oud papier
12 juni: start atelier blok 3
19 t/m 22 juni: Avond-4-daagse
21 juni: margedag. Alle kinderen vrij!
26 t/m 28 juni: schoolreis groep 7 en 8
4 juli: groep 1 t/m 6 op schoolreis
13 juli: oud papier
19 juli: musical groep 7/8

