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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij weer een nieuwsbrief met veel belangrijke info.
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Tasveld
Mededelingen
Informatie met betrekking tot de avondvierdaagse.
Op maandag, dinsdag en woensdag respectievelijk 19 , 20 en 21 juni moeten de lopers van de 5
kilometer om 17.30 uur en de lopers van 10 kilometer om 17.15 uur bij de ingang van de obs
Jan Ligthart aanwezig zijn!
Van daaruit vertrekken we gezamenlijk naar het startpunt.
Donderdag 22 juni moeten de lopers van de 5 kilometer om 18.30 uur en de lopers van de 10
kilometer om 18.00 uur aanwezig zijn bij de ingang voor de obs Jan Ligthart.
De laatste avond vertrekken we rond 20.00 uur van het Borgshof in Farmsum om het laatste
stuk van de route onder muzikale begeleiding af te leggen.
We eindigen tegen 20.30 uur in het Sportpark ‘t Centrum. Daar ontvangt iedereen zijn/haar
medaille.
Uw kind krijgt een t- shirt mee van school. We willen graag dat ze deze alle avonden dragen.
De kinderen worden bij de pauzes voorzien van drinken en wat lekkers.
Mocht u de kinderen zelf snoepgoed en/of een gezonde snack willen meegeven dan is dit
uiteraard geen probleem, maar dan wel graag een beetje met mate.
Prakisch verkeersexamen groep 7
Donderdag 18 mei j.l. was het praktisch verkeersexamen .
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het praktijkgedeelte. Gefeliciteerd jongens en
meiden!

Brief aan ouders betreffende naschoolse activiteiten in de Ringen.
Geachte ouders/verzorgers,
Zoals jullie weten zijn er om de dinsdag naschoolse activiteiten van 15:30uur – 16:30 uur in
de sporthal “de Ringen”.
De data die tot aan de zomervakantie in de oude nieuwsbrief staan worden gewijzigd.
Er is namelijk een week versprongen en daardoor zullen de naschoolse activiteiten in de even
weken plaats vinden(week 20,22,24,26 en 28) .
De definitieve data voor de naschoolse activiteiten zijn nu :
Dinsdag 30 mei 15:30uur tot 16:30uur.
Dinsdag 13 juni 15:30uur tot 16:30uur.
Dinsdag 27 juni 15:30uur tot 16:30uur.
Dinsdag 11 juli 15:30uur tot 16:30uur.
Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Jermain Briët.
telefoon nummer: 06-31929694
of mailen naar: j.briet@hvdsg.nl
Met vriendelijke groeten,
Jermain Briët

Uit de groepen
Groep 1 ;
We gaan de komende weken praten en werken over de boerderij. Op 23 mei a.s. gaan we een
boerderij bezoeken. . Leuk!
Na ons uitstapje gaan we werken over zand, is al het zand hetzelfde?
Beestenboel; In welk hokken passen de dieren en hoe gaan we die maken?
Oversteken; Wat moet je allemaal doen om veilig over te steken?
We leren nog beter te rijmen, woorden in stukjes te klappen , de letters m/n en oe en we gaan
de watertechniekdoos gebruiken.
Tussendoor krijgen we ook nog les, van mensen van het waterschap.
We gaan slootje springen. Ook leuk denken we.
Aan het eind van deze maand krijgen we ook nog de toetsen dus daarvoor gaan we ook een
beetje oefenen, maar dat doen we eigenlijk altijd al.

Groep 2 en 3
Donderdag 11 mei hebben wij op school een les gekregen over de waterwasmachine. Wij
hebben geleerd hoe water met behulp van een filter schoongemaakt wordt. Dit was erg leuk!
Deze weken zijn wij bezig met een project over de boerderij.
Wij hebben een groot woorden web gemaakt om te kijken wat wij allemaal al wisten van de
boerderij. Daarna hebben wij allemaal leuke feitjes over de koe gezien. Wisten jullie dat een koe
ook weleens snoept???
De tweede dag hebben wij een circuit gedaan. Tijdens dit
circuit hebben de leerlingen onder andere hun eigen boerderij
gebouwd van blokken. Hierbij hebben zij hokken en stallen
gebouwd voor hun meegebrachte boerderijdieren (knuffels).
De afgelopen week (15 en 16 mei) hebben wij onze eigen koe
gevouwen en zijn wij naar de kippen geweest bij de familie
Danser (de opa en oma van Annika en Jennifer). Wij hadden
de kippen al gezien toen zij nog kuikentjes waren, wat gaat
dat snel zeg!!
Hier werden we ook nog getrakteerd op een lekker ijsje.
24 mei a.s. sluiten wij het project af met een bezoek aan een boerderij!
Groep 4
Week 19 was een intensieve week. Er moest een presentje voor moederdag worden gemaakt
en op donderdag 11 mei kwam er een mevrouw van Waterschap Hunze en Aa’s, die een gastles
heeft gegeven over een waterwasmachine. Ze legde aan de hand van een verhaaltje uit wat er
met ons afvalwater gebeurt, alvorens het weer terug kan naar de natuur. Ook hebben de
kinderen nog een paar proefjes gedaan in de klas.
Vorige week zijn we gestart met de voorbereiding van ons bezoek aan de boerderij volgende
week woensdag 31 mei. We gaan dan een rondleiding krijgen op een boerderij in Ten Boer.
Tevens gaan de leerlingen dan groepsgewijs op zoek naar opdrachten, die her en der op het

boerenbedrijf zijn verstopt. De verwachting is dat de leerlingen na afloop van dit bezoek een
goed beeld hebben gekregen van het werk op een veehouderij. En dat ze dan ook o.a. antwoord
kunnen geven op de vraag: Wanneer en waarom geeft een koe melk?
(Tijdens de voorbereiding bleek een antwoord op deze vraag nog erg moeilijk.)
PS We komen nog 1 auto te kort voor het vervoer naar de boerderij in Ten Boer!
We horen graag wie er nog mee kan/wil!

Groep 5 en 6
Wekelijks vinden er de leukste spreekbeurten plaats. De kinderen vinden het over het algemeen
heel spannend om te doen, maar ook heel leuk. Ik ben trots op de kinderen van groep 5/6.
Woensdag 10 mei zijn we voor de spreekbeurt van Milan naar de boerderij geweest en hier
hebben we wat geleerd over koetjes en kalfjes 
Donderdag 11 mei kwam de muskusrattenbestrijder ons iets vertellen over zijn werk.
Verder zijn we natuurlijk volop bezig met de normale schoolvakken.
De CITO toetsen staan straks weer voor de deur, dus daar zijn we weer flink voor aan het
oefenen.
We vragen jullie nog steeds om de tafels met jullie kinderen te oefenen, zolang de kinderen nog
over een antwoord na moeten denken, zijn de tafels nog niet geautomatiseerd. Voor het maken
van de rekensommen in groep 5 / 6, is dat wel een must.

Groep 7 en 8.
Groep 8 heeft inmiddels de CITO eindtoets achter de rug en de resultaten zijn inmiddels bekend
en besproken. Het spreekt voor zich dat de leerlingen inmiddels weer een stuk ontspannener
ogen dan voor de toets.
Groep 7 is op de dinsdag druk bezig met meester John om zich voor te bereiden voor hun
eindtoets. Dit doen ze door de diverse toets onderdelen van de M7 toets te herhalen en door
extra huiswerkopdrachten, op bijvoorbeeld het gebied van rekenen , te maken.
Vorige week is trouwens voor groep 7 het praktisch verkeersexamen afgenomen en iedereen
die deel heeft genomen, is daarvoor geslaagd. Super gedaan jongens en meisjes!

Momenteel heeft groep 7/8 het ook druk met de werkstukken (groep 7) en de spreekbeurten
(groep 8). Een mooie en gevarieerde verzameling onderwerpen komt voorbij: van Formule 1 tot
Horseball (Google maar even) en van vulkanen tot Anne Frank. De werkstukken zijn inmiddels
ingeleverd en worden z.s.m. beoordeeld en de komende weken mogen de leerlingen van groep
8 hun spreekbeurt houden.
Verder zijn Meester John en ik al druk bezig met de voorbereidingen voor het schoolkamp.
Binnenkort kunnen de ouders weer het schoolkampboekje van ons verwachten.

Meester Dennis
Belangrijke data en andere zaken
30 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
13 juni: OR vergadering
13 juni: NSA voor groep 3 t/m 8 in de sporthal “de Ringen”.
19 t/m 22 juni: Avond-4-daagse
21 juni: margedag. Alle kinderen vrij!
26 t/m 28 juni: schoolreis groep 7 en 8
27 juni: NSA voor groep 3 t/m 8 in de sporthal “de Ringen”.
4 juli: groep 1 t/m 6 op schoolreis
11 juli: NSA voor groep 3 t/m 8 in de sporthal “de Ringen”.
12 juli: BBQ
13 juli: oud papier
18 juli: Spelletjeskermis
19 juli: musical groep 7/8
20 juli: Laatste schooldag
21 juli: vakantie t/m 3 september

