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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
We wensen u veel leesplezier!
Het team o.b.s. Tasveld.

Mededelingen

GGD op school
Maandag 22 januari komt de GGD op school voor groep 2 (’s middags) en groep 7.
En ook donderdag 25 januari komen ze nog voor groep 2.
Denkt u aan de in te vullen vragenlijsten!
( Info hierover heeft u per mail ontvangen van de GGD)
Schaatsen
De info t.a.v. het schaatsen heeft inmiddels iedereen ontvangen.
Ook op het ouderportaal kunt u deze info nog eens nalezen.

Ouderportaal
Heeft u uw account voor het ouderportaal “Mijn School” al geactiveerd?

Veel informatie gaat inmiddels via het ouderportaal!

Wij willen binnenkort alle informatie via het ouderportaal en de website laten lopen.
Schoolfotograaf
Ook de datum voor het bezoek van de schoolfotograaf ligt alweer vast!
Dinsdag 6 maart is het zover. Alle kinderen komen weer op de foto!
Margedagen
Woensdag 7 februari hebben we weer een studiedag t.a.v. de nieuwe school.
Woensdag 21 maart is er een onderwijsdag voor alle leerkrachten.
Beide dagen zijn alle kinderen vrij!
We hopen dat u ruim de tijd heeft om goede opvang voor uw kinderen te regelen.

Uit de groepen
Groep 1-2
We zijn alweer een 2 weken bezig in het nieuwe jaar en het is net alsof er geen vakantie is geweest.
We hebben een nieuw thema; “De winter”.
We zijn alweer druk bezig geweest met het maken van sneeuwpoppen, een sjaal met een
patroontje erin, mutsen verven en praten over de winter.
We gaan nog praten en werken over; de temperatuur, warm en koud, tellen in stappen van 2 tot 10
en het maken van 2 woorden tot 1 woord.
Bijvoorbeeld; een hand en een schoen wordt jaja; handschoen.
Best wel lastig maar het gaat lukken.
We leren ook hoe je moet scheuren en een beetje Engelse woorden t.a.v. de winter.
Na dit thema gaan we werken en praten over; beroepen.
We gaan kijken naar een film over de kok ( misschien zelf ook wel iets koken?).
We gaan raadsels oplossen, bouwtekeningen maken, spelen met geld, sorteren van afbeeldingen
en rijmen over beroepen.
De doelen die bereikt moeten worden, kunt u vinden op het formuliertje dat vooraan in de gang op
het prikbord hangt.
Tussendoor gaan we ook nog even, schaatsen, de toetsen doen en naar de voorstelling;
Sssst; “De tijger slaapt. (maandag 5 februari in het speellokaal van de Jan Ligthart)

Groep 3-4
Allereerst iedereen een heel gelukkig en gezond 2018 gewenst.

We zijn het nieuwe jaar in de klas gezellig begonnen met een kringgesprek waarin de leerlingen
konden vertellen wat ze allemaal beleefd hadden met de feestdagen en in de vakantie.
Ik heb weer hele leuke dingen gehoord. Helaas hadden twee leerlingen ook iets heel verdrietigs
meegemaakt. Heel veel sterkte voor deze families.
Het nieuwe jaar zijn we ook in beide groepen begonnen met een nieuwe methode voor begrijpend
lezen. In groep 3 met een vernieuwde HUMPIE DUMPIE en in groep 4 met grip op lezen. De
leerlingen en ik zijn erg enthousiast en vinden het leuk om te doen. We zullen er veel van leren.
Deze week en de week erna op woensdag en donderdag begin ik ook met het afnemen van de Cito
toetsen. In beide groepen worden er toetsen afgenomen voor rekenen, spelling, woordenschat,
DMT (drie minuten toets) en een AVI toets. De DMT en de AVI toetsen het technisch lezen. In groep
4 wordt ook het begrijpend lezen getoetst. Op donderdag gaan we deze twee weken i.p.v. gymmen,
buiten spelen als het weer het toelaat.
Maandag 22 januari gaan de leerlingen nog lekker schaatsen.

Groep 5
Voor iedereen natuurlijk een heel gezond, gelukkig en leerzaam 2018 toegewenst!
Na de kerstvakantie was het een beetje kaal in de klas en daarom zijn de kinderen afgelopen
donderdag flink aan het verven gegaan en hebben ze mooie abstracte kunstwerken gemaakt met
gebruik van cirkels. De resultaten kunt op de ramen in de klas bewonderen.

Ook zijn we regelmatig in de klas aan het oefenen voor de komende CITO-toetsen. Het onderdeel
klokkijken geeft nog vaak problemen: Het omzetten van analoge tijden naar digitale tijden wordt bij
veel kinderen als moeilijk ervaren. Bijvoorbeeld: ‘tien voor acht’ wordt: 7.50 uur en/of 19.50 uur!
Misschien kunt u dit thuis ook nog even oefenen.
Veel tijd wordt er bij taal nu besteedt aan woorden die eindigen op –ig en –lijk.
Komende dinsdag 23 januari gaan de kinderen samen met de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 naar
de ijsbaan (Kardinge) in Groningen. Dit belooft een mooie, inspannende dag te worden.
Groep 6/7
Allereerst iedereen die ik nog niet gesproken heb: Een heel gelukkig en gezond 2018!!!
Na de kerstvakantie zijn we alweer hard aan het werk.
We zijn druk bezig met de reguliere vakken en we oefenen met het kennismakingsboekje van CITO.
Hiermee kunnen de kinderen voor alle vakken oefenen met de vraagstelling van CITO.
Deze week en volgende week gaan we bezig met de CITO – toetsen. Dus laat uw kind vooral
uitgerust op school komen, dit komt de concentratie ten goede.
Naar aanleiding van de resultaten van de CITO - toetsen zullen we voor groep 6 en 7 een voorlopige
plaatsingswijzer invullen. (Deze zijn nu aangepast op de nieuwe CITO 3.0 toetsen).
De plaatsingswijzer is bedoeld om alvast een klein beetje inzicht te geven over de (mogelijke)
verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Op de informatieavond heb ik al verteld dat het
voortgezet onderwijs kijkt naar de toetsen vanaf groep 6.
Alle resultaten zullen we bespreken tijdens de eerste rapportgesprekken van dit schooljaar op 19 en
20 februari.
Maar eerst gaan we aanstaande dinsdag nog lekker schaatsen met z’n allen 

Groep 8
De eerste schoolweek in 2018 hebben we alweer achter ons. Echt winter hebben we nog niet
gehad, maar op 23 januari wordt het wel schaatsen! We gaan naar Kardinge. Het wordt vast en
zeker een sportieve dag.
Het is alweer weken geleden dat we de voorleeswedstrijd hebben gehouden. Suna Parlak gaat
op 23 januari onze school vertegenwoordigen in de regionale ronde in de bibliotheek van
Appingedam. We zijn benieuwd!

De maanden januari/februari staan natuurlijk ook in het teken van de M8 Citotoetsen. Het zijn
ook de laatste en meest recente toetsen die in de Plaatsingswijzer VO komen te staan. Ze zijn dus
echt belangrijk .
Welke onderdelen komen aan bod? Bij Spelling hebben de leerlingen niet alleen de ‘gewone’
dicteewoorden, maar ook werkwoorden. Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide
deelwoorden, bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoorden enz. Begrijpend lezen is ook een
belangrijk onderdeel. Je hebt het eigenlijk overal voor nodig. Onderdelen als ‘Welke bewering is
de juiste/Wat wil de schrijver vooral duidelijk maken’ zijn vaak lastig. Ook Woordenschat wordt
getest. ‘Een ander woord voor/goede volgorde/vul het rijtje aan/Welk woord hoort er niet bij/
zijn onderdelen van de toets. Natuurlijk moet de leerlingen in groep 8 heel wat woorden kunnen
lezen in 1 minuut! Tijdsommen, breuken, tabellen, grafieken, oppervlakte en inhoud, procenten,
schaalberekeningen …… het zijn allemaal onderdelen die bij de Rekenen M8 toets aan de orde
komen.
Ik wens groep 8 veel succes!

Belangrijke data en andere zaken
22 januari: Schaatsen groep 1 t/m 4 (plein Jan Ligthart)
23 januari: Schaatsen groep 5 t/m 8 ( Kardinge)
24 januari: MR vergadering 3 scholen en NSA in ’t Rek
5 februari: Groep 1 en 2 gaan naar de voorstelling “De tijger slaapt”.
7 februari: Margedag. Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team. NSA in ’t Rek
13 februari: OR vergadering
19 februari: Gastles Tasveld groep 7/8 gebruik mobiele telefoon.
19 en 20 februari: Oudergesprekken
21 februari: NSA in ‘t Rek
24 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie!
6 maart : Schoolfotograaf op school !
21 maart: Onderwijsdag voor alle leerkrachten. Alle kinderen zijn deze dag vrij!
5 april : theoretisch verkeersexamen groep 7
7 april: Scholierenloop

