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Nieuwe leerlingen
Gerei, groep ½ B
Cary, groep ½ B
Wij wensen jullie een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
15 maart is onze school gesloten
Op 15 maart as. gaat onze school dicht, omdat wij ons aansluiten bij de landelijke
onderwijsstaking.
U heeft helaas al enkele keren meegemaakt dat leerlingen niet naar school konden,
omdat er geen vervanging van de leerkracht beschikbaar was. Dit is onacceptabel. Dit
gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en ten koste van de
ontwikkeling van uw kind.
In een welvarend land als Nederland zou onderwijs op de eerste plaats moeten staan. Wij
vinden dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderwijs, zodat er nieuwe collega’s
beschikbaar komen.
Onze school zal door de staking gesloten zijn, wij hopen dat u begrip heeft voor onze
keus.
Met vriendelijke groet,
Het team van OBS de Tarthorst
Op woensdag 27 maart is er een studiedag.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Voorleesdagen

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling
van uw kind, daarom hebben we ook dit
jaar weer meegedaan met de
Voorleesdagen. Op woensdag 23 januari
zijn we goed begonnen met een speciale
voorlezer. De wijkagent kwam langs om
een mooi prentenboek voor te lezen.
Daarnaast hebben ook de leerkrachten,
ouders en oudere kinderen extra aandacht
besteed aan het voorlezen in groep 1/2.

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl
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Dansproject
Na de kerstvakantie is groep 1/2 gestart met
een dansproject onder leiding van dansjuf
Suzanna Wind. We dansen naar aanleiding
van het prentenboek 'de mooiste vis van de
zee'.
De danslessen gaan over zwemmen als een
vis in het water, over de zee, over
schitterende schubben en over verschillende
zeedieren.

Jong geleerd, jong gedaan!!
Gezocht: Kanjers voor de jeugdlintjes 2019
De gemeente is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad.
Zij zijn een voorbeeld voor anderen. Wij willen deze kinderen in de schijnwerpers zetten.
Het jeugdlintje is in het leven geroepen voor jonge Wageningers van 6 tot en met 17
jaar, die een bijzondere prestatie leveren of hebben geleverd. Met het jeugdlintje willen
we deze jonge mensen bedanken voor hun inzet. Het jeugdlintje is ook een stimulans
voor henzelf en anderen om met het goede werk door te gaan. Kinderen en jongeren, die
een lintje verdienen, kunnen individueel of als groep worden aangemeld tot vrijdag 29
maart 2019.
Kent u een Wageningse jongere die weleens in het zonnetje gezet mag worden? Een
jongere, die bijvoorbeeld altijd boodschappen haalt voor de buurvrouw, activiteiten
organiseert voor een goed doel of opkomt voor anderen? Maar ook kinderen die de buurt
schoonhouden of een kind dat regelmatig zijn gehandicapte broertje begeleidt. Of
kinderen die een inzamelingsactie voor het goede doel hebben georganiseerd. Meld hem
of haar dan aan voor het jeugdlintje. Ook jongeren die een bijzondere prestatie hebben
geleverd op het gebied van sport of cultuur komen in
aanmerking voor een lintje.

Aarzel niet en meld hem/haar aan voor vrijdag 29 maart
2019 via www.wageningen.nl/Bestuur/Wagenings_jeugdlintje
of stel uw vraag via karin.takkenkamp@wageningen.nl

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

