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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van dit jaar.
We wensen u veel leesplezier!
Namens het team van de o.b.s. Tasveld,
Marga Lamain
Mededelingen
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!
Margedag
Woensdag 21 maart is er een onderwijsdag voor alle leerkrachten.
Deze dag zijn alle kinderen vrij!
We hopen dat u ruim de tijd heeft om goede opvang voor uw kinderen te regelen.
Oud papier
Hulp gevraagd bij het ophalen van het oud papier !!!
Al jaren wordt het oud papier in de wijk opgehaald door vrijwilligers van de OBS Tasveld.
Voor het ophalen van het papier hebben we iedere keer 2 tot 3 mensen nodig die met de auto van
Virol door de wijk gaan en zorgen dat het papier in de auto komt. Meestal zijn we zo’n anderhalf
uur bezig en starten we om 18.00 uur vanaf school. We lopen er tegen aan dat we te weinig
hulpouders hebben en dat nu steeds dezelfde ouders meehelpen. Het streven is dat deze ouders
maar 1 a 2 keer per jaar hoeven lopen .
Dus vele handen maken licht werk!!!
De komende ophaaldata zijn: 22/2, 5/4, 17/5, 21/6 en 19/7.
Wie wil ons helpen? Opgeven kan via school of via bbolhuis@home.nl

Met vriendelijke groet,
De OR.

Wijziging groep 6/7
Na de voorjaarsvakantie wordt juf Sonja van Wanrooij , die momenteel op de maandag voor groep
6/7 staat, volledig ingezet op de o.b.s. Jan Ligthart.
Dat betekent dat er per 1 maart een nieuwe juf of meester, op de maandag, voor deze groep komt.
Momenteel is nog niet zeker wie dat gaat doen.
Wij hopen dat er volgende week duidelijk is welke nieuwe collega er op de maandag bij ons komt
werken.
Van de Paascommissie
Dinsdag 27 maart staat in het teken van Pasen.
’s Ochtends gaan alle kinderen meedoen aan een Paasfototocht, vanaf 10.30 uur, rondom de school.
De kinderen hoeven deze morgen geen eten en drinken mee en zijn ‘s middag allemaal vrij!
( de gymspullen van groep 6/7 moeten wel mee deze ochtend)
*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 …. 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!
Hoofdluis
Zo nu en dan komt er bij kinderen op school hoofdluis voor. Dat kan ieder kind en iedere volwassene
overkomen. Dit is op zich vervelend genoeg, maar hoeft beslist geen drama te zijn. Het is wel van
belang de hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen.
Eén van de ouders van de kinderen van onze school is zo attent geweest direct te bellen nadat in het
gezin hoofdluis is geconstateerd. Om uitbreiding te voorkomen vinden wij het van belang u hiervan
op de hoogte te stellen.
U kunt zelf uitbreiding van hoofdluis in uw gezin tegengaan door wekelijks de haren van uw
kind(eren) en die van uzelf te controleren.
Hoe merkt u dat uw kind hoofdluis heeft? In het begin merkt u niets, er kan zelfs sprake van
hoofdluis zijn voordat de jeuk begint. Kijk daarom goed tussen de hoofdharen, vooral dicht bij de
hoofdhuid. Warme plaatsjes zijn favoriet, zoals schuin achter de oren. Luizen zijn moeilijk te zien, ze
zijn ongeveer zo groot als een speldenknop. Bovendien past de hoofdluis zijn kleur aan het haar aan.
Neten, de eitjes van de hoofdluis, zien eruit als kleine grijze schilfertjes die vastzitten aan het haar.
Hebt u hoofdluizen en/of neten ontdekt? Dan kunt u deze bestrijden door het haar twee keer te
behandelen (op dag 1 en dag 8) met een luizendodend middel en 14 dagen te kammen met een
stofkam. Luizendodende middelen en stofkammen zijn verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. Het
heeft geen zin om als voorzorgsmaatregel een luizendodend middel te gebruiken.
Als u luizen of neten bij uw kind vindt, wilt u dit dan altijd -liefst nog dezelfde dag- melden aan de
school?
Met vr. groet, Het team

Koningsspelen ( let op datum gewijzigd)
Op vrijdag 20 april a.s. worden weer de Koningsspelen gehouden.
Deze houden we samen met de o.b.s. Jan Ligthart en de o.b.s. ‘t Zigt
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 juf Kirsten ( zij coördineert de Koningsspelen samen met 2
leerkrachten van de andere scholen) om u op te geven voor de begeleiding en evt. vervoer van de
kinderen.
Het liefst via de mail; kirstendeweert@marenland.org
Bij voorbaat dank voor uw sportieve medewerking aan deze gezellige, gezamenlijke
Koningsspelen!

Belangrijke data en andere zaken
19 februari: Gastles Tasveld groep 7/8 gebruik mobiele telefoon.
19 en 20 februari: Oudergesprekken
21 februari: NSA in ’t Rek
22 februari: oud papier
24 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie!
6 maart : Schoolfotograaf op school !
21 maart: Onderwijsdag voor alle leerkrachten. Alle kinderen zijn deze dag vrij!
27 maart: Paasviering ( Paasfototocht en Paasfair) ’s middags alle ll. vrij
30 maart t/m 2 april: Paasweekend
5 april: oud papier
5 april : theoretisch verkeersexamen groep 7
7 april: Scholierenloop
17 t/m 19 april: Centrale eindtoets groep 8
20 april: Koningsspelen
27 april t/m 13 mei: Meivakantie
17 mei: oud papier

