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Schooljaar 2018-2019 is weer begonnen. Iedereen is goed gestart!
Nieuwe leerlingen
Sam, Sear, Amir, Katerina, Vilem en Aysan.
Van harte welkom op onze school.
We wensen jullie een fijne schooltijd toe!

Nieuwe teamleden
Ons team is uitgebreid met Roelf Kooistra, Fleur Orlemans, Monica Klootwijk en
Mieke Groen.
Arakel (vrijwilliger) ondersteunt Jan de komende drie maanden bij alle
werkzaamheden rondom de school.
Van harte welkom. We gaan er een mooi jaar van maken.
Sportolympiade 2018
Op donderdag 20 september nemen de leerlingen
van groep 6, 7 en 8 deel aan de Wageningse Sport
Olympiade. Dit vindt plaats op het sportterrein bij
het zwembad en wordt georganiseerd door Sport
Service Wageningen. De schooltijden zijn die dag de
normale tijden, de leerlingen blijven in de
lunchpauze op het sportveld. Wilt u uw kind een
gezonde lunch meegeven, inclusief water a.u.b.?
De kinderen gaan in sportkleding en op de fiets naar
het sportveld. Uiteraard worden zij begeleid door hun leerkrachten Jorik van de
Laar en Sandra Tummers. De kinderen mogen geen geld en snoep meenemen.
Wij hopen op goed sportweer en veel plezier.
Open dag AZC
Op zaterdag 22 september is er Open Dag op AZC/POL de
Bosrandweg, Bosrandweg 20, 6704 PH in Wageningen.
Tussen 13.00-16.00 uur kunt u een kijkje nemen bij onze
onderwijslocatie. Onze nieuwe collega’s Regine, Marloes,
Wilma en Judith vertellen u graag over de werkwijze op
deze locatie. We hopen van harte u daar te zien.
Ouderportaal
Dit schooljaar gaan wij op OBS de Tarthorst werken met het ouderportaal. Het
vergt tijd om het ouderportaal goed in te richten. Wij verwachten dit na de
herfstvakantie op orde te hebben. U zult in de week na de herfstvakantie van de
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leerkracht(en) van uw kind(eren) een ouderportaal token
ontvangen. Met dit token kunt u een login aanmaken voor het
ouderportaal. Het is belangrijk dat u dit doet, omdat alle
informatie betreffende uw kind(eren) via dit ouderportaal
verzonden gaat worden. Denk hierbij aan de nieuwsbrief en het
inplannen van de rapportgesprekken. Ook het doorgeven van
de absentie zal via het ouderportaal gaan.
Als u meer informatie wilt over dit ouderportaal, kunt u het
beste kijken op: https://www.basisonline.nl/ouderportaal. Hier
staat het ouderportaal en de mogelijkheden die het biedt,
duidelijk uitgelegd. Tevens kunt u hier een link vinden naar de

OuderportaalApp om het u nog makkelijker te maken.
Oproep aan de ouders
Er is een vacature vrij binnen de MR. Als MR-lid praat en beslis je mee over de
toekomst van de school waar je kind op zit. Dit kunnen kleine zaken zijn, maar
soms ook hele grote veranderingen. De vergaderingen vinden ongeveer 1 keer in
de 2 a 3 maanden plaats. Kort gezegd, lijkt het je leuk om mee te praten en te
denken met de MR over de school en denk je dat deze taak goed bij jou past?
Neem dan contact op met Martin Gallas of Marianne Beeftink.
Luizenpluizen
Het is voor kinderen erg vervelend om hoofdluis te hebben.
Maar het kan iedereen overkomen, dus is het beter om te
voorkomen dat de luizen de kans krijgen zich te verspreiden.
Daarom wordt geprobeerd om na elke vakantie een controle
te doen. Het lukt elke keer net om genoeg ouders te vinden
voor de periodieke controle. Dus als je kunt helpen bij een
controle geef dan even door via or@obsdetarthorst.nl of via
de leerkracht.
Dit schooljaar proberen we een hoofdluisvrije school te zijn.
Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp bij
nodig. Uw kind krijgt volgende week een hoofdluiskam mee.
Wilt u uw kind regelmatig hiermee kammen, a.u.b.? U kunt
informatie inwinnen of zich aanmelden bij Roelf of Monique.
De school heeft een hoofdluisprotocol gemaakt. Daar gaan wij dit schooljaar mee
aan het werk. In de bijlage vind u dit protocol ter informatie.
Naar de film
Op donderdag 18 oktober gaan de groepen 1/2A en 1/2B naar de bioscoop om
een mooie film te bekijken. We vragen uw hulp bij het vervoer. Wie kan er
kinderen naartoe brengen en ophalen, met de auto of met de fiets?
We vertrekken rond 9.30 uur vanaf school en worden graag weer opgehaald om
11.15/11.30 uur. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van de groep.
Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl

Nieuwsbrief
September 2018
Maandelijks informatieblad van
Openbare Basisschool de Tarthorst
Tarttoneel
In oktober is er weer Tarttoneel. Ouders en andere
familieleden zijn van harte welkom om te komen kijken. Zet
u het vast in uw agenda?
Dinsdag 16 oktober om 13.30 uur treden op: groep 1/2B,
groep 6/7 en groep 8.
Donderdag 18 oktober om 13.30 uur treden op: groep 1/2A,
groep 3 /4, groep 4/5 en schakelklas.
Informatiemiddag groep 1/2
U heeft vast al enthousiaste verhalen gehoord
van uw kind over alle nieuwe dingen die het op
school gedaan en geleerd heeft.
Op dinsdag 11 september bent u welkom om de
dagelijkse gang van zaken in de groep mee te
maken. We beginnen om 16.30 uur en we
eindigen uiterlijk om 17.30 uur. Het is de bedoeling dat u met uw zoon of
dochter in de kring plaats neemt. De leerkracht laat u ervaren wat er zoal binnen
groep 1/2 gebeurt. Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor ouders en kinderen
die in groep 1/2A en 1/2B zitten.
Muzikale vorming in Noordwest
Hou je van muziek maken? Wil je een instrument
leren spelen? Ben je 7 jaar of ouder? (groep 4 of
groep 5) Dan is Algemene Muzikale Vorming een
fantastische muzikale cursus voor jou! Muziek
maken in een groepje, samen met andere
kinderen.
Je hebt wekelijks 30 minuten les in een klein
groepje van ongeveer 4 kinderen. Je kiest of je wilt spelen op keyboard of
blokfluit. We zingen ook, of spelen op slaginstrumenten.
Je leert noten lezen en je maakt ook kennis met allerlei andere instrumenten,
waarop je later zou kunnen gaan spelen.
Waar:
OBS De Nijenoord Muzieklokaal (boven)
Hooilandplein 47, Wageningen Noordwest
Wanneer: Maandagmiddag vanaf 14.30 uur. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen, komen er meerdere groepen.
Docent:
Alice Leenhouts
Kom eens kijken bij de open les op maandag 3 of 10 september 14.3015.15 uur óf 16.00-16.45 uur
Meer informatie en aanmeldingen: alice-leenhouts@hetnet.nl
Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl

