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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van april.
Met daarin ook weer belangrijke data en andere zaken.
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Tasveld
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. Nieuws uit de
groepen kunt u lezen op het
ouderportaal.
Laatste fruitlevering
In de week van 16 t/m 20 april is
de laatste schoolfruitlevering.
Dit betekent dat alle kinderen
( ouders) dus vanaf woensdag 25
april weer zelf voor een gezonde
pauzehap moeten zorgen.
We hopen dat iedereen op
dezelfde gezonde voet doorgaat!

Scholierenloop
Zaterdag 7 april doen we weer
mee aan de scholierenloop.
Er worden vast weer veel mooie
individuele medailles gewonnen!
Koningsspelen vrijdag 20 april
Alle kinderen zijn deze dag om
12.00 uur vrij. De kleuters zijn
dan op ’t Zigt en de andere
kinderen op de Jan ligthart ( zie
brief die per mail verzonden is)
Nadere info volgt.

Theoretisch verkeersexamen
Groep 7 heeft donderdag 5 april mee
gedaan aan het landelijk verkeersexamen.
We hopen dat uiteindelijk iedereen een
diploma haalt.

5 april 2018

VAKANTIEROOSTER 2018-2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie ( incl. pasen)
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Marenland

22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
18-02-2019 t/m 22-02-2019
19-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
15-07-2019 t/m 23-08-2019

Eventuele margedagen zijn hier nog niet in opgenomen

Schoolvoetbal
Woensdag 11 april gaat een jongenszevental, van de o.b.s. Tasveld, weer meedoen aan het
schoolvoetbaltoernooi. Veel succes alvast jongens!

NSA
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen naar de Naschoolse activiteiten.
Meester Jermain geeft dan weer leuke gymlessen.
De eerstvolgende woensdagen zijn 18 april, 9 mei en 23 mei.
Tijd 14.30 uur tot 15.30 uur in de sporthal “’t Rek”.
Schoolreizen
De schoolreizen zijn gepland voor dit schooljaar!
Groep 1 en 2 gaan maandag 2 juli naar Leek .
De kosten hiervoor bedragen € 25,- .
Groep 3 t/m 7 gaan op dinsdag 3 juli naar Lauwersoog.
De kosten hiervoor bedragen € 25,Groep 8 gaat 1 juni naar activiteitencentrum Joytime in Grolloo.
De kosten hiervoor bedragen € 25,00.
U wordt verzocht om het schoolreisgeld voor 1 mei te voldoen op rekeningnummer:
NL32ABNA 0591809400 onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.

Belangrijke data en andere zaken
11 april: schoolvoetbaltoernooi
10 april: Ouderraadvergadering
5 april: Oud papier
16 april: gezamenlijke MR vergadering
17 t/m 19 april: Centrale eindtoets groep 8
17 april: Praktisch verkeersexamen groep 7
18 april: NSA voor groep 3 t/m 8 in de sporthal “’t Rek”.
20 april: Laatste keer EU schoolfruit
20 april: Koningsspelen. Alle kinderen om 12.00 uur vrij!
27 april t/m 13 mei : Vakantie
23 mei: NSA voor groep 3 t/m 8 in de sporthal “’t Rek”.

