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Nieuwe leerlingen
Annachiara is nieuw in groep 1/2A gekomen.
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!

Vakantie en vrije dagen
30 mei is het Hemelvaartsdag. De kinderen zijn op donderdag 30 en vrijdag 31 mei vrij.
7 juni is een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Pinkstermaandag 10 juni is de school gesloten en zijn de kinderen vrij.
Schoolfotograaf

Dinsdag 28 mei komt de schoolfotograaf voor de portret- en groepsfoto’s.
Onder schooltijd maakt ze ook een foto van broertjes en zusjes die samen bij ons op school zitten.
Vanaf 15.15 uur krijgt u de gelegenheid om met het hele
gezin, ook de ouders en/of broertjes en zusjes die elders zijn,
op de foto te gaan.
Bij iedere klas hangt een formulier waarop u zich kunt
inschrijven.
Bent u nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op
www.artby.eu
Wilt u uw kind niet op een school (groeps-) foto? Laat dit de leerkracht dan uiterlijk 27 mei weten.
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst
50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden
in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de
boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is
geopend tot en met 31 augustus.

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl
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Level 2
Wij hebben met het hele team level 2 van Coöperatief leren afgesloten op 18
april 2019.
Onze leerlingen krijgen hierdoor nog meer plezier in leren! En wij ook!

Gezocht: OUDERS voor de OR
Binnen de OR zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die willen helpen met het organiseren van
activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, zomerfeest etc. Zonder de hulp van ouders is het
niet mogelijk om deze feestjes te vieren.
Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij de groep enthousiaste
ouders die nu de OR vertegenwoordigen, kom dan eens een
vergadering bijwonen en kijk of het jou ook leuk lijkt.
Binnen de OR zijn wij ook dringend op zoek naar een
Penningmeester. Heb jij verstand van boekhouden en lijkt
het je leuk om dit te doen dan horen wij dit graag. Onze huidige penningmeester Anita van der Vorst
is nog 1 jaar actief binnen de OR als penningmeester en wil haar opvolger graag inwerken.
Hek kleuterplein
Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende; wilt u het hek van het
kleuterplein goed sluiten in het belang van de veiligheid van de peuters en kleuters?
Dank u wel!

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl
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Brood & Spelen
Brood & Spelen verzorgt op onze school de
tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is
gericht op het opvangen van kinderen op de
basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd.
Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een
aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen
jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal
en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes
vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze
wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten
erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat
de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze
school.
Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde
voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank
tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het
overblijven op onze school kunt u vinden in overblijfinformatie die op school verkrijgbaar
is en in het Ouderportaal.
Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang,
dient ingeschreven te staan. U kunt uw kind aanmelden via de website
www.broodspelen.nl. Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u
deze mutatie doorgeven via het ouderportaal. Houdt bij het opzeggen van de
tussenschoolse opvang rekening met twee weken opzegtermijn.
De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het
overblijven te maken heeft. Hier kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en
klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-18489925 of per e-mail via
tarthorst@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het
hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m
donderdag van 08:30 tot 16:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur op het
nummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl
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Kidsactief Kamp 2019
Op 23, 24 en 25 juli aanstaande gaat het weer gebeuren!
Voor de 5e keer op rij wordt het Kidsactief Kamp
georganiseerd. Het thema voor dit jaar is beach dus wat
kun je allemaal doen op het strand!
Drie dagen boordevol activiteiten, sport, spel en vooral
leuke dingen doen!
Dit jaar hebben is er weer plek voor 150 kinderen in de
leeftijd van 7-12 jaar.
De kosten zijn voor drie dagen € 25,00 inclusief eten,
drinken en wel of niet blijven slapen! Locatie: zwembad de
Bongerd.
Inschrijven kan via www.kidsactiefkamp.nl

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

