Nieuwsbrief
Januari 2019
Maandelijks informatieblad van
Openbare Basisschool de Tarthorst
Nieuwe leerlingen
Melody Rose, groep 1/2A
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
Voorjaarsvakantie van 23-02-2019 t/m 3-03-2019, alle leerlingen zijn vrij.
Voorleesdagen
Vanaf woensdag 23 januari t/m 2 februari zijn de
voorleesdagen.
Een huis voor Harry van Leo Timmers (Querido) is
verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2019. Het
prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale
Voorleesdagen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op:
www.nationalevoorleesdagen.nl

Vragenlijst ouders PPO
In december hebben we u gevraagd om deel te nemen aan onze ouderenquete.
Wij willen graag weten hoe u denkt over de kwaliteit van ons onderwijs.Op dit
moment heeft 22% van u de enquete ingevuld. Helaas is dit niet voldoende om
een goed beeld te krijgen van onze organisatie. Wij willen u dringend vragen de
enquete in te vullen mocht u dit nog niet gedaan hebben. Dit kan tot woensdag
16 januari. Wij hopen dat u hier even tijd voor wilt maken.
Herinnering Ouderbijdrage
Begin van het schooljaar heeft u een brief gekregen voor de ouderbijdrage van
het schooljaar 2018-2019, waarin wordt gevraagd of u deze bijdrage voor 1
januari 2019 wilt betalen. Dit heeft helaas nog niet iedereen gedaan.
De bijdrage wordt gebruikt voor de verschillende activiteiten, vieringen en het
schoolreisje/kamp.
Mocht u de bijdrage nog niet hebben betaald, dan hopen wij van harte dat u
bereid bent deze bijdrage te betalen.
De bijdrage verschillen per groep, dit in verband met de verschillende
schoolreisjes/kamp:
Groep 1 t/m 2
€ 45,00 per kind (€ 20,- ouderbijdrage en € 25,00
schoolreis)
Groep 3 t/m 6
€ 47,50 per kind (€ 20,- ouderbijdrage en € 27,50
schoolreis)
Groep 7 t/m 8
€ 80,00 per kind (€ 20,- ouderbijdrage en € 60,00
kamp)
Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl
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Mocht u om een of andere reden het gevraagde bedrag niet kunnen/willen
betalen of niet in één keer kunnen betalen dan vraag ik u contact met op te
nemen zodat we een regeling kunnen treffen.
U kunt uw bijdrage op verschillende manieren betalen (vóór 01-01-2019, al
dan niet in termijnen):
* Overmaken naar IBAN NL03 RABO 0113 3833 98 ten name van
Oudervereniging OBS de Tarthorst te Wageningen, graag onder vermelding
van de naam en groep van uw kind(eren).
* Contant, bij Roelf of Monique. Dan graag in een envelop met vermelding van
de naam en groep van uw kind(eren).
Cursus musical voor mini’s in Wijkcentrum de Pomhorst
Vanwege het succes van de eerste cursus, is er vanaf 17 januari nog een Mini
Musical voor jonge kinderen in Wijkcentrum de Pomhorst. In 10 lessen kunnen
kinderen van 5 t/m 8 jaar kennis maken met musical. Ze gaan zingen, dansen,
toneelspelen en aan het eind optreden voor eigen publiek. Musical Kids
Wageningen maakt al jaren grote producties met kinderen. Omdat veel jongere
kinderen interesse hebben, maar een grote productie nog net een brug te ver is
voor deze leeftijdsgroep, is de Mini Musical in het leven geroepen. Kinderen
maken spelenderwijs kennis met musical en alles wat erbij hoort. Denk aan
zingen en dansen, maar ook aan samenwerken, rollenspellen en jezelf
presenteren. De lessen zijn op donderdagmiddag van 16.15u tot 17.00u.
Kinderen hoeven geen auditie te doen, iedereen is welkom om mee te komen
doen. De kosten zijn €40,- voor de hele cursus. Op 20 17 januari kunnen
kinderen gratis kennis komen maken. Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden
via info@musicalkidswageningen. Op de site www.musicalkidswageningen.nl is
meer te vinden over de projecten en producties van Musical Kids.
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Schaakkampioenschap voor Wageningse basisscholen
Zaterdag 19 januari 2019
Wie: Schaakvereniging Wageningen
Waar: De Vredehorst (Tarthorst 1)
Wanneer: Zaterdagmiddag 19 januari 2019, van 13.00 tot 17.00 uur (zaal
open vanaf 12.30 uur)
Hoe: deelnemers spelen 7 ronden Zwitsers met 15 minuten bedenktijd per
persoon per partij. De vier hoogst eindigende deelnemers per school doen mee
voor het scholenklassement.
Prijzen: Medailles voor de nummers 1, 2 en 3 voor groepen 1 t/m 5 en groepen
6 t/m 8
• De grote wisselbeker voor de winnende school
• Bekers voor de eerste drie scholen
• Prijsjes voor de prijsvraagwinnaars
• Voor iedereen een herinnering
Kosten: géén!
Inschrijven: Tot en met 17 januari 2019 bij Frans Bonnier,
0317-426363, jeugdschaakwageningen@hotmail.com.

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl

