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Nieuwe leerlingen
Jovian (4/5), Yusuf (1/2B), Ibraahim (3/4) en Freya (1/2A).
Van harte welkom op onze school. We wensen jullie een fijne
schooltijd toe!
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
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.
MR bezetting
De bezetting van de MR voor schooljaar 2018/2019 is rond. Marieke Lubbers zal
namens de oudergeleding plaatsnemen in de MR samen met Martin Gallas.
Het team wordt vertegenwoordigd door Jorik van de Laar en Marianne Beeftink.
Inmiddels heeft de eerste vergadering in deze samenstelling plaatsgevonden. De
MR is bereikbaar via mr@obsdetarthorst.nl
Gewijzigde datum jaarvergadering OR
De datum van de OR-vergadering is verplaatst van 15
november 2018 naar 8 november 2018.
Correctie kalender
In de kalender is een foutje geslopen. Op 29 oktober
staat dat er een studiedag is. Dat is niet het geval. De
kinderen worden die dag gewoon op school verwacht.
Herfstvakantie
Van maandag 22 oktober tot maandag 29 oktober is
het herfstvakantie.
De kinderen worden maandag 29 oktober weer op
school verwacht.

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl
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Groen schoolplein
Als school willen wij ons oriënteren of de aanleg van een groen schoolplein iets is
wat bij onze school past. Wie wil er plaatsnemen in een werkgroep? De taak van
deze werkgroep is om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Bij interesse
graag melden bij Roelf of Monique.
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober hebben wij de kinderboekenweek
op een feestelijke manier geopend. Het thema van dit jaar
is ‘vriendschap’. De komende week wordt in alle groepen
ook extra aandacht besteed aan lezen en voorlezen. We
wensen iedereen veel leesplezier!
Naar de film
Op donderdag 18 oktober gaan de groepen 1/3A en 12B 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.
Op woensdag 31 oktober gaan de groepen 3/4, 4/5 en de
schakelklas naar de bioscoop om een film te bekijken. We
vragen uw hulp bij het vervoer. Wie wil ons met de auto naar
de bioscoop brengen? We vertrekken rond 9.00 uur vanaf school en worden
graag om 11.00 uur weer opgehaald. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht
van de groep.
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: groep 1/2B, groep 6/7 en groep 8.
Donderdag 18 oktober om 13.30 uur: groep 1/2A, groep 3 /4, groep 4/5 en
schakelklas.
Versieren voor Sint 16 november
Binnenkort komen de knutselpieten van de Sint naar
onze school om in iedere groep iets leuks te maken!
U begrijpt dat deze pieten dit niet alleen kunnen en
zij vragen hierbij om uw hulp. Op vrijdag 16
november is er na schooltijd vanaf 12.30 uur
gelegenheid om te helpen de klas van uw kind en het podium te
versieren. Bij de groepen hangt een intekenlijst om u in te schrijven. U kunt zich
ook per email aanmelden bij de leerkracht van uw kind. We hopen op veel hulp!
Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl
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Schaatsen? Dat is pas een coole sport!
Vanaf oktober organiseert de schaatsclub in Wageningen (STW) iedere
zaterdagavond een schaatsuur speciaal voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar.
Het is van 18.45-19.45 op de ijsbaan Triavium in Nijmegen. Zo kun je onder
deskundige begeleiding leren schaatsen. Als je nog niet zeker weet of je het leuk
vindt, kun je ook twee keer (gratis) meedoen om het te proberen.
Aanmelden kan via jeugd@stw-site.nl
Tijdens dit STW-uur schaatst alleen de jeugd op de baan. Of je nu voor het eerst
op de schaats staat of al kunt schaatsen: er is volop ruimte voor iedereen.
Plezier staat voorop, het schaatsen leer je dan vanzelf. Naast gerichte
schaatsoefeningen worden ook veel leuke spelletjes gedaan. De trainingen
worden verzorgd door gediplomeerde trainers. Je kunt meedoen op houtjes,
easy-gliders of noren. Verder moet je warme kleding meenemen waar je
makkelijk in kunt bewegen en een muts/helm en handschoenen voor de
veiligheid. Het vervoer naar Nijmegen wordt voor leden met een carpool
georganiseerd.
Lijkt schaatsen jou ook een coole en stoere sport, kom dan gezellig bij ons langs
voor een proefles.
Op onze STW jeugd facebook en instagram pagina zie je leuke foto’s van onze
activiteiten op het ijs. Ook via Sjors Sportief en de Albert Heijn sportactie kun je
met ons kennismaken.
Als je meer informatie wilt, of je wilt je aanmelden voor het jeugdschaatsen dan
kun je een email sturen naar jeugd@stw-site.nl . Je kunt ook bellen met Lindy
Messchendorp (jeugdcommissie) 06-44520327
www.stw-site.nl
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RIOzorg: in de even weken aanwezig op donderdag op
basisschool de Tarthorst in Wageningen.
Wanneer u het gevoel heeft dat uw kind zich minder snel ontwikkelt of u misschien zelf wel wat
handvatten kan gebruiken, kom dan gerust eens praten. RIOzorg is vanaf 13 september 2018
aanwezig op basisschool de Tarthorst en denkt graag met u mee over een mogelijke oplossing.
Wat is RIOzorg?
RIOzorg is een instelling in de kinder- en jeugd GGZ. Wij onderzoeken en behandelen kinderen van 4
tot 18 jaar bij signalen die kunnen wijzen op o.a. ADHD, autisme, angst, dwang, tics, trauma,
somberheid en gedragsproblemen. Het uitgangspunt is dat we breed kijken naar de oorzaak van
(probleem)gedrag en we vinden het belangrijk om de sterke kanten van het kind en de opvoeder(s)
in te zetten in behandeling. We streven naar meer zelfvertrouwen voor uw kind en de opvoeder(s).
Daarnaast vindt RIOzorg het belangrijk persoonlijk contact te onderhouden en samen te werken met
uw kind, u als ouders en de school.
Met welke vragen kunt u terecht bij RIOzorg?
Iedere donderdag in de oneven weken zijn wij in de ochtend aanwezig voor onderzoek en
behandeling. U vindt ons in het kantoor van de internbegeleider.
In de ochtend is er een inloopmoment voor ouders tussen 8:00 en 8:30. U kunt gerust binnenlopen
voor de meest uiteenlopende vragen op het gebied van ontwikkelings- en gedragsproblemen. Enkele
voorbeelden:
- De leerkracht heeft aangegeven dat mijn kind zich niet goed kan concentreren. Thuis valt mij
ook een aantal zaken op. Is het nuttig om mijn kind te laten testen?
- Mijn kind heeft moeite om op een adequate manier zijn boosheid te uiten, wat helpt
hem/haar?
- Mijn kind heeft moeite om met leeftijdsgenoten om te gaan, wat helpt hem/haar?
- Mijn kind is erg angstig. Wat kan ik doen om hem/haar het beste te begeleiden?
- Mijn kind heeft een diagnose, maar wat betekent dit nu voor hem/haar? En voor ons gezin?
Waar moeten we nu rekening mee houden
- Hoe kan ik het thuis gezelliger maken? Hoe kan ik in plaats van te mopperen mijn kind meer
positief benaderen?
- Hoe kan ik de ochtend- of avondroutine beter laten verlopen?
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Wie werken er bij RIOzorg?
RIOzorg is een kleinschalige en laagdrempelige organisatie. In onze vestiging Arnhem zijn wij met een
team van 15 medewerkers. Er zijn orthopedagogen, basispsychologen, GZ-psychologen, cognitief
gedragstherapeuten, EMDR-therapeuten, een psychotherapeut en artsen aanwezig. In Wageningen
is basispsycholoog Marianne Hellmann werkzaam.
Marianne Hellmann

Wat zijn de kosten?
RIOzorg heeft contracten met bijna alle gemeentes. Dus ook met de gemeente Wageningen. Voor u
betekent dit dat onderzoek en behandeling van uw zoon of dochter wordt vergoed. Ook als na
onderzoek blijkt dat er geen behandeling nodig is, worden de kosten van het onderzoek toch door de
gemeente betaald. Uw huisarts, de schoolarts of uw wijkteam kan een verwijzing voor u schrijven. U
kunt er ook voor kiezen alles zelf te bekostigen, in dat geval heeft u geen verwijzing nodig van uw
arts of gemeente. Op www.riozorg.nl kunt u alles lezen over kosten en vergoedingen.
Contact
Op zoek naar meer informatie of wilt u liever per mail of telefoon contact met ons opnemen? U kunt
ons iedere werkdag bereiken voor een vrijblijvend advies. Vermeld dan even dat het om de vestiging
in Wageningen gaat.
Hoofdvestiging
Jansbinnensingel 1
6811 AJ Arnhem
026 8200208
info@riozorg.nl
www.riozorg.nl
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