Nieuwsbulletin
Mei 2022

CBS de Tarissing maakt onderdeel uit van CBS It Fûnemint te Wommels per 1 augustus 2021

Agenda
25 mei
26-27mei
30 mei
28 juni
29 juni
30 juni
01 juli
07 juli

Verkoop in het kleuterlokaal 14.00-15.00 uur
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag
Start Cito
Margedag, leerlingen vrij
Start inschrijving oudergesprekken Klasbord
Circus op school
Reünie van 14.00 -16.30 uur, leerlingen 12.00 uur vrij
Rapport mee

Lief en leed
Langzaam wordt alles uitgezocht en opgeruimd. Ook verhuizen er steeds meer spullen naar
andere scholen binnen de Greiden. Nee, niet alles natuurlijk maar wel wat we niet meer
gebruiken. Volgende week woensdagmiddag houden we een verkoop in het kleuterlokaal.
Wat overblijft schenken we aan een goed doel. Over een goed doel gesproken, aan het begin
van het schooljaar zijn we gaan sparen voor ‘het vergeten kind’. We sparen tot en met eind
juni en dan brengen we het gespaarde bedrag naar de bank. Fijn om te zien hoe alle
leerlingen elke maandagochtend trouw iets meenemen. Ondertussen is er al een mooi
bedrag gespaard.
Nog 8 schoolweken en dan nemen we voorgoed afscheid van de school. Vorige maand
hebben we afscheid genomen van juf Anje. We kunnen terugkijken op een geweldige dag vol
muziekactiviteiten met als afsluiting een bescheiden feestje op het plein. Verderop in de
nieuwsbrief leest u nog een bericht van juf Anje.
Via deze weg wil ik alvast de ouders bedanken die de rol van luizenmoeder en of
versiercommissie op zich hadden genomen. De taak zit erop. Hartelijk dank!
Dit schooljaar zal er geen donateursgeld worden geïnd. Wel willen we al onze donateurs
hartelijk bedanken voor alle giften! De giften die dit schooljaar nog binnen zijn gekomen
gebruiken we voor een uitje met de leerlingen.

Verkoop
Volgende week woensdagmiddag 25 mei 2022 houden wij een
verkoop voor iedereen uit Spannum in het kleuterlokaal.
We starten om 14.00 tot 15.00 uur, er is van alles te koop. U
kunt denken aan oude schoolplaten, verkleedkleren, kasten,
tafels, spelletjes, leesboeken en nog veel meer. Komt u ook
langs?

Kopieerapparaat (herhaling)
Het kopieerapparaat wordt door veel verenigingen in Spannum gebruikt. Dit kan tot en met
17 juni a.s.

Reünie
Deze week is de reüniecommissie samengekomen. Achter de schermen wordt hard gewerkt.
Op dit moment hebben bijna 50 personen zich opgegeven voor de reünie op 1 juli a.s. We
verwachten veel meer belangstellenden. Geef het door! U kunt zich aanmelden via
tarissing@degreiden.nl Graag aanmelden voor 14 juni zodat wij de catering kunnen inseinen
wat we kunnen verwachten.

Opberg hokje
Afgelopen week heeft de loting plaatsgevonden met als winnaar de kerk. Drie
belangstellenden hadden interesse voor het opberg hokje. Fijn om te weten dat het hokje
kan blijven bestaan en dat het een nieuwe functie krijgt in het dorp Spannum.

Bericht van juf Anje
22 april 2022 – Dag Spannum!
En dan is het voorbij … bijna 25 jaar heb ik les mogen geven aan de
kinderen van groep 3, 4 en 5 van CBS De Tarissing en dat met heel
veel plezier! Lezen, schrijven en rekenen stonden natuurlijk
dagelijks op het programma, maar ook knutselen, muziek maken en
spelletjes doen waren fijne activiteiten.
Ik heb veel mooie herinneringen aan gebeurtenissen op school en
aan de verschillende collega’s. Elke morgen even bijpraten met een
kop thee of koffie en vooral ook heel veel lachen! Wat was het altijd
gezellig met elkaar!
De vele uitjes die we met de kinderen maakten waren ook speciaal: musea bezoeken, we zijn zelfs
een paar keer met de hele school naar het Tropenmuseum in Amsterdam geweest! Muziek- en
dansvoorstellingen, workshops op school of op locatie, de verschillende schoolreisjes. Vooral het
wadlopen en het Kameleondorp vond ik heel speciaal.
Het Spannumer Bos, ook zo uniek! Met z’n allen bomen planten met onder die bomen potjes met
verhaaltjes van de kinderen erin, voor later… En waar nu de boompjes en struiken een echt bos zijn
geworden, regelmatig gebruik van wordt gemaakt.
Dan de vele gezellige maaltijden met de kinderen en soms ook met de ouders er bij. Lekkere dingen
van thuis meenemen of getrakteerd worden op pannenkoeken bijvoorbeeld.
En tot slot de laatste paar jaar, het was jammer dat ik er een poosje tussenuit ben geweest, maar ik
ben heel blij en dankbaar dat ik daarna weer even heb kunnen genieten van de kinderen, het les
geven en het samenwerken met de collega’s.

Dank jullie wel allemaal voor het mooie afscheid,
de prachtige cadeaus en de fijne tijd in
Spannum!
Een warme groet van
Juf Anje Bos

Stibat batterijen (herhaling)
Tot en met deze week kunnen lege batterijen nog op school worden
ingeleverd. Volgende week haalt Stibat de batterijenton op.

Schoolbibliotheek
Tot en met eind mei kunnen de leerlingen van de Tarissing gebruik maken van de
schoolbibliotheek. In juni worden de karren met alle leesboeken opgehaald. Dit houdt niet in
dat wij geen leesboeken meer op school hebben voor de leerlingen. Gelukkig beschikken wij
ook over een eigen collectie en kunnen we ook de laatste weken op school blijven lezen.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 juli 2022, de
allerlaatste…

Nieuws uit de middenbouw
Onze laatste nieuwsbrief eindigde bij het afscheid van juf Anje. Inmiddels is dat gevierd en
dat hebben we grondig gedaan. We begonnen met een fijn Koningsontbijt. Daarna maakten
de kinderen een eigen muziekinstrument, een tamboerijn van een frisdrankfles. Hiermee en
op trommels maakten ze ’s middags muziek voor juf Anje. Tussen de middag was er patat
met een snack. Ouders, team en kinderen deden zich na school bij de receptie tegoed aan
heerlijke cupcakes (met muzieknootje erop) en het team sloot de dag af in Leeuwarden met
een feestelijke High Tea. We gaan Anje missen, als collega en als ervaren, geliefde juf, maar
hebben wel met z’n allen een heerlijke dag gehad.

En toen was het meivakantie, heerlijk. Na een welverdiende vrije periode kwamen de
kinderen terug met fijne verhalen. Ze zaten weer propvol energie en we konden weer lekker
aan het werk. Zo gingen we ook verder met het thema van Topontdekkers: Natuur en
Seizoenen.
Hoe die seizoenen elkaar opvolgen en de natuur verandert, is voor de kinderen nog niet zo
logisch als wij denken. Dus gingen we aan de slag met de methode, met filmpjes, een
woordveld en creatieve verwerkingen.

En we gingen weer naar de speeltuin!! Het gras moest nog even groeien, maar wat fijn dat er
weer gespeeld kan worden in eigen dorp. En wat een mooie speeltuin, het is weer genieten.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Groetjes van,
Amala, Daantje, Feike, Freya, Hidde, Lieuwe,
Marin, juf Marriët, juf Melanie en juf Joke

Nieuws uit de bovenbouw
Juf Anje
Juf Anje is weggegaan. Ze is met pensioen. Ik heb bij haar in de klas gezeten. Dat vond ik
leuk. Ze kon goed uitleggen. Ik vind het niet leuk dat ze weg is. Het afscheid was lekker
omdat we patat kregen en een cupcake. We hebben drumles gekregen en getreden voor juf
Anje en de ouders. Ook hebben we ons eigen muziekinstrument gemaakt. Dat was het.
Rienk.

Himmelwike
We gingen eerst naar het bos om daar afval te zoeken. En daar lag best wel wat plastic. Toen
gingen we naar het sportveld. Daar lag niet zoveel los in het bos maar wel heel veel peuken
en lollystokjes bij de tafels. Er kwam ook een man die een voorstelling kwam doen over de
plastic afval. En hij zei dat het een probleem is dat er allemaal blikjes in de berm liggen. Dan
komt de maaier eroverheen en dan gaat het blikje stuk in duizenden scherfjes. Dan eten de
koeien dat op. En dan gaat daardoor de maag kapot en gaan ze dood. We moesten ook nog
een soort van plan bedenken om het gooien van blikjes in de natuur tegen te gaan. Wij
hebben statiegeld op blikjes bedacht. Het was vooral interessant. Menno

1 tegen allen
We hadden een kaart aan de muur. Daar moesten we allemaal opdrachten van doen. We
mochten iets minder omdat we met weinig in de groep zijn. Bij heel veel moest je een
opdracht doen zoals 5 leuke boeken zoeken. Of 10 stomme boeken. Daarna mocht je een
sticker op de poster plakken. Als we heel veel stickers hadden dan kregen we een
chocoladereep. Als we dat niet hadden dan moesten we vlaggetjes maken voor biebjuf
Jantine. Het is net wel gelukt. We moesten wel even hard werken. Toen hebben we een
chocoladereep gekregen. Gjalt

Kaatsles
We kwamen eerst allemaal bij elkaar. Sommige hadden geen kaatswanten en sommige wel.
Sommige moesten hun schoenen nog aantrekken. Daarna gingen we beginnen. We kregen
kaatsles Simon uit Spannum en Steven uit Tzum. Eerst gingen we met Indiaca’s tikkertje
spelen. Het was best moeilijk want je mocht ook gooien. En daardoor als je een keer raak
gooide dan moest je met je benen wijd staan en mocht er iemand onder je door gaan. Soms
gooide ze ook mis. We moesten eerst gooien. Dat was best saai. We hebben balletje
gedraaid. Toen moesten we tegenover elkaar op de uitlijnen. Toen moesten we eerst
overgooien, daarna slaan en er waren ook een paar die op kaatsen zitten. Toen moesten we
opslaan van ongeveer 11 meter. Toen moesten we uitslaan. Wytse en ik sloegen een paar
balen boven. En toen deden we een wedstrijdje wie het verste kon slaan. Toen had Wytse
net gewonnen van mij. Maar het was allang achter de bovenlijnen. Het was heel spannend,
de laatste bal. Het was alleen spannend tussen Wytse en mij omdat wij heel veel ballen
boven sloegen. En voor de rest sloeg niemand boven. En toen waren de juffen nog een keer
met de Indiaca’s. Dat was heel grappig. Iedereen is hem wel eens geweest. Het was grappig
want als je omhoog sprong en iemand gooide op de benen dan was je niet af. Jelte.

Koningsspelen
In de ochtend gingen we met de hele school eten. We aten een gezond koningsontbijt. We
deden dit jaar geen levend stratego. Want het afscheid van juf Anje kwam erbij kijken. We
hebben in de ochtend een gekke tamboerijn gemaakt. Tussen de middag hebben we patat
gegeten. We hebben ook bosbingo gedaan. In de middag hadden we drumles. Aan het einde
van de middag hadden we een optreden. Voorj uf Anje en ouders. Ik vond de koningsspelen
leuk. Ids.
Voorstelling: Over de man die als eerste de Atlantische Oceaan over wilde vliegen
Er was een piloot die van New York naar Parijs wilde vliegen. Charles Lindbergh. Dat was aan
de andere kant van de wereld. In een vliegtuig. Hij moest sponsors hebben. Eentje gaf hem
5000 euro maar hij moest 10.000 euro hebben. Toen heeft hij nog meer sponsors vinden.
Toen heeft hij iemand gevonden die het wel wilde. Daarna is hij gevlogen met allemaal eten
in zijn vliegtuig. Hij was neergestort in de zee. Het is hem uiteindelijk wel gelukt. Ik heb
geleerd van het toneelstuk om door te zetten. Het was een leuk stuk maar sommige delen
waren ook raar. Wytse.

