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Nieuwe leerlingen

Kobob, Merhawi en Lara zijn gestart in de Schakelklas,
en Johan in groep 1/2 B.
Wij wensen jullie een fijne tijd toe op school!

Zomerfeest Ik hou van Holland
Vrijdag 12 juli is het zomerfeest van 17.00 tot 19.00 uur op
het schoolplein van OBS de Tarthorst.
Je kan allerlei leuke spelletjes doen, broodjes bakken en
klimmen op het speelkussen.
Ook zorgen we dat er een hapje en een drankje is.
Trek je mooiste kleding aan en kom gezellig langs! Natuurlijk
zijn je familie en vrienden ook van harte welkom!!
We zijn nog op zoek naar hulp. Er hangen intekenlijsten bij de
klassen als u zich hiervoor wilt opgeven.
Kennismaken met de nieuwe leerkracht
Inmiddels weten alle leerlingen in welke groep ze komen na de zomervakantie.
Op 11 juli gaan de leerlingen ‘s middags kennis maken met hun nieuwe juf of meester.
Hierbij voor de duidelijkheid nog even de groepsindeling.
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Afscheid juf Loes
Zoals in de laatste nieuwsbrief te lezen was, gaat juf Loes de
Tarthorst school verlaten. Wilt u haar nog even gedag
zeggen, dan kan dat op de laatste schooldag (19 juli) om
12.30 uur op het schoolplein.

Zomervakantie
19 juli is de laatste schooldag. De zomervakantie
duurt tot maandag 2 september. Dan verwelkomen we
iedereen weer graag voor het nieuwe schooljaar.

Team OBS de Tarthorst wenst iedereen
een hele fijne zomervakantie en tot ziens
op 2 september!

Musical 3 Daagse bij Wijkcentrum de Pomhorst
22 ,23 en 24 juli staat wijkcentrum de Pomhorst in Wageningen helemaal in het teken
van zang, dans en toneel spelen. Musical Kids Wageningen verzorgt 3 dagen lang allerlei
workshops rondom musical. Iedereen van 6-15 jaar is welkom om mee te doen.
Kinderen leren zingen, dansen, toneel spelen, zelf stukken schrijven en nog veel meer!
En ze zullen natuurlijk optreden. Elke ochtend zetten we een stuk in elkaar, elke middag
gaan we optreden in de stad.
Iedereen van 6-15 jaar kan zich opgeven. Er zijn geen toelatingseisen of auditie. De
workshops worden gegeven door professionele docenten. De musical3daagse is een
goede manier om kennis te maken met musical, of om, voor degene die al ervaring
hebben, extra te oefenen op de verschillende onderdelen van musical. De musical 3
daagse is een voorzetje op de start van de nieuwe musical in september.
De dagen zijn van 10u tot 15u. Meedoen kost €25,- per dag. Opgeven kan door te mailen
naar info@musicalkidswageningen.nl. Meer informatie kunt u vinden op
www.musicalkidswageningen.nl, of u kunt bellen met Dymfy Vulto, tel: 06-23892824
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Kids Actief Kamp Beach
Tijdens de 1e week van de zomervakantie lekker
sporten, ravotten en spelen. Zwembad de
Bongerd, Solidez en Sportservice Wageningen
organiseren dan voor de 5e editie het spectaculaire
driedaagse kamp voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar.
Het thema van dit jaar is “beach” en dat zul je
gaan terug zien door het bouwen van mooie
zandsculpturen, door mee te doen met de Beach
Games, een tropical beachparty in het zwembad
en nog veel meer.
Het kamp zal plaatsvinden op 23, 24 en 25 juli 2019.
Kosten voor deelname betreft €25,- per kind. Excl. service- en transactiekosten. Hiervoor
krijg jij drie onvergetelijke dagen terug met ontbijt, lunch, avondeten, tussendoortjes,
sport- en spel activiteiten en één overnachting. Alles zal plaatsvinden op de ligweide van
Zwembad de Bongerd.
De inschrijving is geopend vanaf 13 mei.
Lijkt jou dit nou echt te gek dan kun je je opgeven voor het kamp via deze knop.

Zomerspelen on tour Wageningen (Jungle editie)
In de laatste week van augustus (maandag 26 t/m donderdag 29 augustus) wordt in
Wageningen de Zomerspelen on tour (jungle editie) gehouden. Wij en de kinderen gaan
op safari, met iedere dag een speelplek in een andere wijk van Wageningen. Dagelijks
van 12.00 tot 16.00 uur.
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Deelname is gratis en de kinderen kunnen deelnemen aan verschillende sport- en
beweegactiviteiten. Alle kinderen van 2 t/m 13 jaar kunnen meedoen.
 Maandag 26 augustus bij wijkcentrum de Pomhorst. Hier is een grote klimtoren
van 8 meter hoog, een voetbaltoernooi en nog veel meer.
 Dinsdag 27 augustus bij wijkcentrum de Nude. Met een grote Jungle stormbaan,
djembé, doe mee met kickboks of iets anders.
 Woensdag 28 augustus bij Park Nobelweg. Hier komt Clown Doedel langs,
lasergamen, hockey en nog veel meer.
 Donderdag 29 augustus bij Park Noordwest. Tijdens de laatste dag sluiten we af
met een tokkelbaan, een springkussen en veel verschillende sporten.
De Zomerspelen on tour wordt georganiseerd door Sportservice Wageningen en Solidez.
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