Gevelsteen 2
9934 LN Delfzijl
Tel. 0596 615211
Directeur M. Lamain
www.obstasveld.nl

Nieuwsbrief

Jaargang 4 no. 14

14 juni 2017

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de op een na laatste nieuwsbrief van het schooljaar.
We hebben nog een heleboel feestelijke momenten voor de boeg en we zijn druk bezig met de
definitieve plannen voor het volgend schooljaar.
In de volgende nieuwsbrief wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.
Voor nu eerst belangrijke info voor de laatste weken van het schooljaar.
Veel leesplezier gewenst!
Team o.b.s. Tasveld.
Wist u dat………..
-De ouderraad nog steeds op zoek is naar nieuwe leden om de OR in het nieuwe
schooljaar te versterken?
Mensen die de school een warm hart toedragen en actief willen meewerken aan de
verschillende activiteiten die de ouderraad, samen met het team, organiseert kunnen zich
aanmelden via de leden van de OR of via de school.
Voorzitter OR mevr. Esther Bos 06-10639044 of 620406
School- 615211
-Dat er ook nog steeds mensen nodig zijn om te helpen in onze bibliotheek?
We zijn hard aan het werk om onze bibliotheek te updaten.
In samenwerking met de mensen van de “echte bieb” worden oude boeken verwijderd, nieuwe
aangeschaft en gaan we digitaal werken met biebpasjes.
De heropening staat gepland op 4 oktober a.s.
Dit valt samen met de opening van de Kinderboekenweek .
Kan het nog mooier?!
Wilt u meehelpen aan dit mooie initiatief laat het ons dan even weten.

Mededelingen

Memo BBQ briefjes!!
Denkt u aan het inleveren van de BBQ briefjes op donderdag 15 en vrijdag 16 juni a.s.?!
We hopen dat veel mensen zich hiervoor aanmelden! ( zie toegestuurde info)

Avond4daagse
De avondvierdaagse gaat volgende week van start!
Bijna 70 leerlingen lopen mee met heel veel begeleiders. Hartstikke goed!
Ook de catering onderweg wordt weer door ouders verzorgd.
Iedereen alvast hartelijk bedankt voor de medewerking en in het bijzonder mevrouw Ria
Oosterveld en mevrouw Renate Guikema die alles weer in goede banen hebben geleid.
Veel plezier allemaal!

Schoolreisjes
Op 26 t/m 28 juni a.s. gaan de groepen 7 en 8 op schoolreis naar “25 graden Noord” in
Drouwenerveen. De infoboekjes gaan binnenkort mee.
Op dinsdag 4 juli gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis.
Groep 1 t/m 3 gaat naar Drouwenerzand en groep 4 t/m 6 gaat naar Duinenzathe.
Alle kinderen worden op school verwacht en om 8.30 uur en om 9.00 uur vertrekt de bus.
We denken rond 16.00 uur weer terug te zijn op school.
Nadere info volgt!
Rapportgesprekken
Inmiddels hebben alle kinderen ook weer de citotoetsen gedaan.
Mochten de resultaten aanleiding geven om nog eens met de betreffende leerkracht te praten
dan krijgt u daar een uitnodiging voor. Wilt u toch graag weten wat de resultaten waren en
krijgt u geen uitnodiging dan bestaat de mogelijkheid om even bij de betreffende leerkracht
langs te lopen om hiernaar te vragen.
Ook wanneer u geen uitnodiging krijgt en u wel graag een gesprek wilt kunt u daar zelf een
afspraak voor maken.
In principe worden deze gesprekken gehouden op maandag 10 en evt. dinsdag 11 juli.
Spelletjeskermis
Groep 8 organiseert samen met groep 7 op dinsdagmiddag 18 juli weer de spelletjeskermis
voor groep 1 t/m 6. ’s Middags gaat “de kermis” open om 13.30 u en we maken er weer een
gezellige middag van met de school. Het duurt tot ongeveer 14.45 u.

Ouders/grootouders zijn welkom!

Vakantielezen
Groep 3/4 gaat vrijdag 14 juli naar de bibliotheek i.v.m. het project vakantie lezen. Dit in het
kader van het project vakantielezen. Op die dag krijgt ieder kind dat lid is van de bibliotheek
een zelf uitgekozen boek mee naar huis. Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar
bibliotheekpasje dan bij zich heeft.
Ook in de zomervakantie is lezen leuk. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Onderwerp: Project Vakantielezen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind gaat binnenkort via school deelnemen aan het project Vakantielezen. De Bibliotheek en
de school werken in dit project samen om leerlingen van groep 3 op een leuke manier te
stimuleren om ook in de vakantie te lezen. Kinderen oefenen hun leesvaardigheid namelijk
gedurende het schooljaar, maar tijdens de zomervakantie wordt er vaak maar weinig gelezen. Uit
onderzoek is al langer bekend dat er ruim twee maanden lang sprake is van een stilstand in het
lezen en daardoor een achteruitgang van de leesvaardigheid, de ‘zomerdip’. Vooral de beginnende

lezers uit groep 3 laten na de zomervakantie een terugval zien. Het project Vakantielezen is
bedoeld om deze zomerdip te voorkomen.
Wat is Vakantielezen?
Voor de zomervakantie bezoeken de kinderen met hun groep onder schooltijd de Bibliotheek. Ze
krijgen een rondleiding en uitleg over het lenen van boeken in de Bibliotheek. Uw kind krijgt een
zelf uitgekozen boeken mee. De school zal u informeren wanneer uw kind met de groep de
Bibliotheek bezoekt. Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar bibliotheekpas meeneemt voor het
bezoek. (En een waterdicht tasje voor het vervoer van de boeken)
In de vakantieperiode kunt u samen met uw kind langskomen om de boeken om te ruilen voor
andere boeken, maar natuurlijk ook voor strips, tijdschriften, luisterboeken of dvd’s. Na de
vakantie bezoekt een bibliotheekmedewerker de groep om van de leerlingen te horen welke
boeken ze hebben gelezen en wat ze ervan vonden.
Bibliotheek is gratis
Om deel te kunnen nemen aan Vakantielezen is het belangrijk dat uw kind lid van de Bibliotheek
is. Het lidmaatschap is voor kinderen gratis. Is uw kind nog geen lid, wilt u dan onderstaande
strook invullen en deze voor 26 juni inleveren op school? De Bibliotheek maakt dan een
bibliotheekpas. Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek op www.biblionetgroningen.nl.
De komende periode zal de school u verder op de hoogte houden van het project Vakantielezen.
Met vriendelijke groet,
Tet Luursema,
Medewerker leesbevordering.

Inschrijfformulier Bibliotheek
Is uw kind al lid van de bibliotheek? Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen.

Ik schrijf mijn kind in als lid van de Bibliotheek*
Naam (kind):…………………………………………………… Geboortedatum:
…………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………… Postcode:
……………………………………………………………………
Plaats: ……………………………………………………………… Telefoonnummer:
………………………………………………………
E-mailadres: ……………………………………………………. School:
………………………………………………………………………
Handtekening: ………………………………………………….

Belangrijke data en andere zaken
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
14 juli: bezoek bibliotheek groep 3 en 4
18 juli: Spelletjeskermis
19 juli: musical groep 7/8
20 juli: Laatste schooldag
21 juli: vakantie t/m 3 september

