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Nieuw op school
Welkom Ramiy Urasandriya de schakelklas en
groep 4/5 en Anggun Mahiswari uit groep
1/2a! Wij wensen jullie een fijne tijd toe op
school.

Agenda







Maandag 18 december: Kerstmusical in
de Junushoff om 19.00 uur (zie bijlage)
Dinsdag 19 december: kinderen mogen
om 9.00 uur beginnen.
Vrijdag 22 december: kerstontbijt.
Vrijdag 22 december: opruimen school.
Kerstvakantie: 25 december t/m 5
januari.

Sinterklaas
Op dinsdag 5 december
vieren we met zijn allen het
Sinterklaasfeest op school.
We hebben gehoord dat de
Sint om ongeveer 08.30 uur
op school aankomt, dus
kom op tijd! Alle kinderen (groep 1 t/m 8)
verzamelen zich rondom de zandbak van het
kleuterplein.
Vaders en moeders die naar de Sint willen
zwaaien zijn welkom, maar stellen zich achter
de kinderen op. Na het ontvangst op het plein,
gaan de kinderen via hun eigen ingang, naar
hun eigen klas. Hierna gaat het feest voor de
kinderen verder!
Op deze dag draaien we een continurooster.
Dat betekent dat uw kind een lunchpakketje
met brood en drinken mee naar school moet
nemen. Om 14.15 uur gaan de kinderen weer
naar huis. Wij wensen groot en klein veel
plezier toe op deze bijzondere dag!

Sint 2017




Dinsdag 5 december: Sinterklaasviering.
Let op continurooster tot 14.15 uur.
Vrijdag 8 december: vanaf 12.30 uur
versieren voor kerst.
Maandag 4 december: start
zwangerschapsverlof juf Loes, eerste
werkdag juf Jacqueline.(Vrijdag 1
december laatste werkdag.)

Voordat Sinterklaas in Nederland
aankwam hebben we een brief van de
rijmpiet ontvangen.
Het was een vreemde brief…De rijmpiet
kan immers goed rijmen!?
Deze brief klopte niet, alle woorden die
moesten rijmen rijmden niet. Gelukkig
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konden wij helpen en stuurden wij de
brief terug naar de Sint.
De Sint vertelde ons hierna over het
probleem: de rijmpiet kan niet meer
rijmen! Hij vindt zichzelf een
Nietrijmpiet!!
Daar word je toch verdrietig van………………
Wij gaan deze piet helpen. De hele week is
er flink gerijmd en hangen/liggen er in veel
klassen brieven, spellen, bingokaarten en
worden er raps gemaakt.
Op dinsdag 28 november mogen we onze
schoen zetten. We stoppen al deze
rijmpjes in onze schoen en wie weet krijgt
de Nietrijmpiet weer goeie ideeën.
Als Sint en zijn pieten
ons op 5 december
bezoeken, hopen we
dat de Nietrijmpiet
weer een rijmpiet is
geworden.

openbare school, hoofdzakelijk voor de
groepen 5/6. Na 3 maanden vrij te zijn
geweest, heb ik weer enorm veel zin aan de
slag te gaan en kijk ernaar uit groep 4/5
samen met Els Withagen te gaan draaien. Ik
zal de dagen van Loes Turk op maandag en
vrijdag overnemen. Ik wens Loes een goede
zwangerschap en een mooie tijd gedurende
haar zwangerschapsverlof.

Koffie-uurtje ouders/verzorgers
Elke vrijdag is van 08.30 uur tot ongeveer
09.30 uur gelegenheid om een kopje koffie of
thee te drinken met andere ouders/verzorgers
van de Tarthorst.
Ook zijn sommige momenten ingericht met
een bepaald thema Zo gaat het vrijdag 8
december over de keuzecursussen van de
groepen 6 - 8. Houd hiervoor de website in de
gaten!

De Vreedzame School

Juf Loes met Zwangerschapsverlof
Vanaf 4 december
gaat juf Loes met
zwangerschapsverlof.
Deze periode zal zij
vervangen worden
door juf Jacqueline.
Wij wensen juf Loes
heel veel geluk!

Juf Jacqueline
Groep 4/5 krijgt vanaf 4 december op
maandag en vrijdag juf Jacqueline. Zij
heeft al een dagje kennis gemaakt met de
kinderen. Maar natuurlijk mag een
algemene kennismaking niet ontbreken.
Dus hierbij:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jacqueline Vergunst, ik ben 46
jaar oud en woon sinds september met mijn
man en 2 kinderen in Wageningen. Na 16 jaar
in Dordrecht te hebben gewoond, zijn we deze
kant opgekomen vanwege het werk van mijn
man. In Dordrecht werkte ik ook op een leuke

Foto van links naar rechts: Eliana, Tanisha,
Tereza, Einar, Sefika en Shanouka.
Deze zes kanjers hebben de
mediatorentraining met succes doorlopen.
Op 28 november vierden we dat met een
feestje. Ze kregen hun diploma en hun pet.
Veel succes!

Tekenfund
Met de actie is
bijna 150 euro
opgehaald! Hier
worden nieuwe
boeken van
gekocht voor de
schoolbibliotheek. Bedankt allemaal!
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Juf Debbie heeft een zoon
Juf Debbie van de tuin
heeft op 11 november een zoon gekregen. Zijn
naam is Toon Willem. Wij wensen juf Debbie
en haar gezin veel geluk!

Bij een gevolgde cursus hoort natuurlijk ook
een prachtig certificaat!

Schooldammen
Het jaarlijkse schooldamtoernooi voor de
basisscholen in Wageningen werd dit jaar op
15 november gehouden en bezocht door 14
teams. Als de reserves worden meegeteld
waren ruim 60 kinderen actief met dammen.
Het toernooi kende de gezelligheid van alle
voorgaande jaren en door alle teams werd fel
gestreden om de punten. Tijdens het toernooi
werden ook de individuele punten
bijgehouden. Stan Opsteeg uit het

Coöperatief leren
Het team van de Tarthorst heeft twee
studiedagen gehad over coöperatief leren. De
kinderen krijgen nu regelmatig lesstof
aangeboden in coöperatieve werkvormen.
Samenwerken is een belangrijke vaardigheid
die leerlingen nodig hebben om goed te
kunnen functioneren in de samenleving.
Coöperatief werken is een goede manier om
deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al
in de kleutergroepen beginnen we met
coöperatieve werkvormen.
Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen
die coöperatief leren, werken op een
gestructureerde manier samen in kleine,
groepen. De achterliggende gedachte is dat
kinderen niet alleen leren van en met de
leerkracht, maar ook van en met elkaar. De
leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze
praten er met elkaar over, waardoor de
inhoud van de stof meer betekenis voor hen
krijgt. Door de samenwerking in een groepje,
ontwikkelen leerlingen ook
samenwerkingsvaardigheden.

pupillenteam van de Tarthorst won al zijn
wedstrijden en haalde dus 12 punten.

Zwemwedstrijd
[geschreven door Chanoeka hak] Er is een
zwemwedstrijd geweest. Ik was zelf ook een
deelnemer er van maar daar gaat het niet
om. Iedereen die meedeed moest 1 keer
heen en weer op de buik en 1 keer heen en
weer op de rug. Er waren 14 series in elke

serie zwemden 6 kinderen. Alleen in de 14 de
serie deden er 2 of 3 kinderen mee. .Er was
ook een estafette daaraan deden aleen de 6
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beste spelers van het team mee . Ook al
was de tijd best laat van half 6 tot half 8.
Maar het was heel gezelig . Na het
zwemmen kregen we een zakje chips en een
pakje drinken. Onze deelnemers waren
romy.gwendelynn.shanouka.nouhaila.britt.s
haylla.kaj.einar.ahdje samen zijn we 4 de
geworden nog een goede prestatie voor
onze school.

aan u om een deel van het kerstontbijt te
bereiden.
Om de school in kerstsfeer te brengen wordt
er vrijdagmiddag 8 december vanaf 12.30 uur
versierd in de gangen. We kunnen uw hulp
goed gebruiken, we hopen dus op veel
aanmeldingen.
Er volgt direct een informatiebrief!

Staking 12 december
Pluto-Basketbal Toernooi

Hoog en Laag 29-10-2017

Voor 2018 is er slechts 10 miljoen
beschikbaar. Dit betekent een bijdrage van
ongeveer €1500,- per school per jaar;
waarmee een school maximaal 1 uur per
week een onderwijsassistent kan inzetten.
Dat is nog lang niet voldoende!
Daarom is er een ultimatum gesteld door het
PO-front aan minister Slob. Als er in de week
van 5 december bij de bespreking van de
onderwijsbegroting niet het gevraagde bedrag
van 1,4 miljard wordt toegezegd, wordt er
opgeroepen om te staken op dinsdag 12
december. De stakingsbereidheid is groot bij
het team op de Tarthorst. U ontvangt in de
week van 5 december een extra
nieuwsbericht, met het bericht of de Tarthorst
dicht is op 12 december. Dit is uiteraard onder
voorbehoud van de reactie van minister Slob
op het gestelde ultimatum.

Kerstviering

Mededelingen

Bij het Pluto-Basketbal Toernooi wist de
Tarthorst ook een mooie vierde plaats te
bemachtigen! Dat dankzij mooi en sportief
samenspelen. Ze hebben zelfs in de krant
gestaan, tijdens het oefenen voor het
grote toernooi:

Op maandag 18 december om 19.00 uur kan
iedereen genieten van de kerstmusical
“Kerstbomen groeien overal”. Door de
kinderen van de Tarthorst. In het Junushoff
theater in Wageningen.
Op vrijdag 22
december vieren we
kerst op school met
een kerstontbijt. Dit
jaar is het verzoek






Maandag 18 december om 19.00 uur is er
kerstmusical: Kerstbomen groeien overal.
Door alle kinderen van OBS de Tarthorst
in het theater de Junushoff in
Wageningen.
Kerstvakantie: 25 december t/m 5
januari.
8 januari eerste schooldag van 2018!

De volgende nieuwsbrief komt uit op
maandag 8 januari!
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